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Operational Notice
Covid 19 protocol Breda Aviation
Vanaf maandag 11 mei 2020 zijn lesvluchten en examenvluchten weer toegestaan.
Basisvoorwaarde is en blijft dat RIVM richtlijnen gehandhaafd moeten worden in het
grondproces en waar wel mogelijk ook tijdens de vlucht.
Voor lesvluchten is er geen verplichting voor gebruik mondkapjes, wel triage (gezondheid
verklaring/gesprek) voorafgaand aan de vlucht en algehele reiniging middels ontsmetting van
vliegtuigen instrumenten na elke vlucht.
Indien er gevlogen wordt met passagiers dienen alle passagiers een mondkapje te dragen.
Algemeen:
 De volgende personen mogen het gebouw niet betreden en mogen geen vliegles volgen of
vliegtuigen huren:
- Personen die de afgelopen 24 uur last gehad hebben van hoesten, neusverkoudheid,
koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten, reuk en/ of smaakverlies
- Personen die op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten
hebben
- Personen die het coronavirus hebben gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is
vastgesteld (in een lab)
- Personen met een huisgenoot/ gezinslid met het nieuwe coronavirus en waarbij in de
afgelopen 14 dagen contact is geweest terwijl hij/zij nog klachten had
- Personen die in thuisisolatie zijn omdat zij direct contact hebben gehad met iemand
waarbij het nieuwe corona virus is vastgesteld
 Indien er verhuur plaatsvindt, mag uitsluitend de vlieger het gebouw betreden, de
passagiers dienen via het terras aan de buitenzijde in te stappen. De contactgegevens van
de passagiers dienen bij de vlieger bekend te zijn. Tijdens de vlucht dienen alle passagiers
een mondkapje te dragen.
 Mondkapjes en handschoenen zijn niet verplicht bij lesvluchten. Deze zijn wel verkrijgbaar
bij de vliegschool. De herbruikbare mondkapjes zijn verkrijgbaar tegen betaling.
 Leerlingen mogen géén andere personen meenemen.
Voor, tijdens en na betreden gebouw:
 Betreden van het gebouw is uitsluitend op afspraak.
 Leerlingen en huurders mogen maximaal 5 minuten voor aanvang van de les of tijdstip
huur het gebouw betreden.
 Iedereen dient bij binnenkomst een gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te
ondertekenen, alle hierin gestelde vragen dienen met nee te worden beantwoord.
 Het is verplicht om handen te ontsmetten bij binnenkomst én bij verlaten vliegschool.
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Het maximaal aantal personen in de gemeenschappelijke ruimte is tien mits anderhalve
meter afstand gehandhaafd blijft. Indien het maximum bereikt is, wordt u verzocht buiten
te wachten.
Het maximaal aantal personen in de koffiehoek is twee, iedereen dient zelf zijn of haar
consumptie te pakken, hierna dient de koffiehoek direct verlaten te worden.

Voor, tijdens en na de vlucht:
 Gelieve uw vluchtvoorbereiding zoveel als mogelijk thuis te hebben uitgevoerd.
 Indien er de minste twijfel bestaat over de fitheid van de instructeur of de vlieger wordt de
les direct afgeblazen, zowel instructeur als vlieger kunnen deze beslissing nemen.
 Het is de voorkeur dat iedere vlieger vliegt met een eigen headset, dit om de kans op
besmetting via de microfoon te beperken. Indien men niet in het bezit is van een eigen
headset, is het mogelijk om er één te lenen van de vliegschool, echter het aanschaffen van
een eigen micmuf is verplicht. De leenheadsets zullen conform de richtlijnen worden
ontsmet.
 Het is tevens de voorkeur dat iedere vlieger zijn/haar eigen veiligheidshesje meebrengt.
Indien nodig, zijn ook deze verkrijgbaar bij de vliegschool. De leenhesjes worden na elk
gebruik gewassen.
 Iedereen dient vóór aanvang van de vlucht de handen te ontsmetten.
 Onderdelen in de cockpit die veel worden aangeraakt, worden na iedere vlucht ontsmet,
dit is de verantwoordelijkheid van de leerling/huurder. In ieder geval maar niet uitsluitend
wordt ontsmet:
- De controls
- De gashendel
- Indien aanwezig, propeller control lever(s)
- Indien aanwezig, mixture lever(s)
- Trim switch
- Ontgrendelingsmechanismen van deuren en kappen
 In het vliegtuig dient de ventilatie aan te staan.
 Ná de vlucht, voor het betreden van de gemeenschappelijke ruimte, wederom handen
ontsmetten.
 Zodra de vliegers buiten het vliegtuig zijn, worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd of
strengere richtlijnen indien deze ter plaatse gelden
 Bovenstaande maatregelen zijn ook van toepassingen op vluchten in de simulator
 Voor betalingen en boekingen, er is slechts één persoon aan de balie toegestaan.

Iedere vlieger is zelf verantwoordelijk voor nakoming van de regels zoals vermeld
in de RIVM richtlijnen, protocol preventie verspreiding COVID-19 general aviation,
en de NOTAMS
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