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Subject:  Maatregelen ter voorkoming verspreiding coronavirus 

 

In verband met de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen inzake het coronavirus, gelieve 

onderstaand de initiële maatregelen van Breda Aviation aan te treffen: 

• Om het aantal contacten te verminderen is het gebouw niet toegankelijk voor toeschouwers, 

maar het is wel mogelijk om te kijken vanaf het terras. 

• Alle introductievluchten en proeflessen worden tot nader order geannuleerd. 

• Huurders zijn van harte welkom, gelieve het aantal passagiers te beperken en mensen die 

niet mee vliegen thuis te laten. 

• Zo lang het kan, gaan de lesvluchten gewoon door. Echter aan leerlingen wordt verzocht 

geen andere mensen mee te nemen. 

• Theorielessen zijn de komende weken uitgesteld, nader bericht volgt 

Ter preventie is ook het vliegveld tot nader order overgegaan tot de volgende richtlijnen voor 

gebruikers: 

• Aanwezigheid op de toren van gebruikers wordt zo veel mogelijk vermeden. 

• Uitboeken of inboeken van vluchten geschiedt uitsluitend per radio of telefonisch contact. 

• Tanken: tellerstanden Jet A-1 en Avgas kunnen op de toren worden afgelezen. De 
tellerstanden van Mogas uitsluitend per telefoon aan de toren doorgeven (let op de 
veiligheidseisen t.a.v. bellen op de tankplaats). 

• Betalingen van brandstof: uitsluitend de gezagvoerder op de toren. 

• Gebruik van de briefingruimte in de toren komt voorlopig te vervallen. 

• Afrekenen van landingsgelden: uitsluitend de gezagvoerder op de toren. 

• Landingskaart vol en geen machtiging afgegeven? Tijdelijk telefonisch regelen met naam en 
emailadres voor een factuur. 

• Radiovrijwilliger diensten worden voorlopig tot 31 maart opgeschort. 

• Aan de hand van weersvoorspellingen wordt bepaald of we piketdiensten gaan draaien voor 
radio assistentie, zoveel mogelijk uit het eigen team. 

• Tevens is besloten om de safety meeting van 26 maart a.s. tot nader order uit te stellen. 
 

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen grote impact hebben. We doen een dringend beroep 

op een ieders gezond verstand, heb je klachten ook al zijn ze mild, blijf thuis en voorkom verdere 

besmetting. 

 

ENJOY THE SKY, WHEN YOU ARE FIT TO FLY! 


