
Załącznik nr V do OWP – Dodatkowe zasady przewozu związku z COVID 19  

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

oraz mając na względzie procedury bezpieczeństwa stworzone na podstawie wytycznych Europejskiej 

Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania  

i Kontroli Chorób (ECDC) w związku z pandemią wirusa SARS – COV-2, do odwołania Przewoźnik 

wprowadza następujące dodatkowe obowiązki i zasady określające zachowanie Pasażera  przed rejsem 

oraz w czasie transportu lotniczego: 

§ 1 

Przed rejsem  

 

1. Pasażer zobowiązany jest wypełnić i przekazać przed wylotem agentowi obsługi naziemnej na 

lotnisku  deklarację dotyczącą aktualnego stanu zdrowia, na podstawie której Pasażer otrzyma kartę 

pokładową (boarding) upoważniającą do wejścia na pokład samolotu Przewoźnika. Formularz 

deklaracji dotyczącej stanu zdrowia znajduje się w części A niniejszego Załącznika.  

2. Brak złożenia deklaracji dotyczącej aktualnego stanu zdrowia będzie skutkował odmową przewozu. 

 

§ 2 

Na pokładzie  

 

1. Pasażerowie powyżej 6 roku życia mają obowiązek noszenia maseczki, zakrywającej nos  

i usta, przy czym na podczas rejsów do i z Polski, obowiązek ten dotyczy pasażerów powyżej 4 roku 

życia.  

2. Poza obowiązkiem, o którym mowa powyżej, zaleca się aby Pasażerowie: 

 

a) przestrzegali zasad higieny -  poprzez dezynfekcję dłoni odpowiednim płynem, zasad 

ochrony podczas kaszlu i kichania oraz unikanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi; 

b) w miarę możliwości zachowywali dystans od innych pasażerów, zwłaszcza podczas 

wchodzenia i wychodzenia z samolotu; 

c) w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się na pokładzie; 

d) stosowali się do zaleceń Personelu Pokładowego. 

 

3. Przed opuszczeniem pokładu każdy Pasażer zobowiązany jest wypełnić rozdawany przez personel 

pokładowy Formularz Lokalizacji Pasażera, który zostanie przekazany lokalnym władzom 

sanitarnym i posłuży do ewentualnego późniejszego kontaktu z Państwem. Formularz Lokalizacji 

Pasażera znajduje się w części B niniejszego Załącznika.  

4. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, może skutkować konsekwencjami 

o których mowa w § 10 OWP.  

 

§ 3 

 

Niniejsze zasady i obowiązki nie uchybiają pozostałym przepisom OWP.  

 

CZĘŚĆ A -  deklaracja dotycząca stanu zdrowia 

CZĘŚĆ B - Formularz Lokalizacji Pasażera 


