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Podróż w czasie pandemii: bezpieczeństwo na
lotnisku

Rozpoczynamy cykl artykułów, w którym będziemy poruszać tematykę podróżowania w
dobie pandemii. Choć emocje też nie są nam obce, chcemy się trzymać faktów i dowodów
naukowych. Zaczynamy od bezpieczeństwa na lotniskach, czyli miejsca, gdzie rozpoczyna się
większość podróży międzynarodowych.
Rok 2020 zaskoczył świat i wywrócił wszystko do góry nogami. Siedzimy zamknięci w
domach i czerpiemy informacje głównie z telewizji, portali internetowych, czasami też od
znajomych. Wiele źródeł, ale które z nich jest rzetelne i najbardziej pokrywa się z
rzeczywistością? Obecnie najważniejsze jest trzymanie się faktów.
Gdy myślimy o podróżach zagranicznych, nasuwa się nam pytanie - czy lecieć samolotem, czy
też wybrać któryś z tradycyjnych środków transportu, np. pociąg lub samochód. Jako
eksperci w dziedzinie podróży możemy zapewnić, że to samolot jest najlepszą opcją.
Dlaczego? Przeczytaj nasz artykuł poświęcony podróżom lotniczym w czasach pandemii.
Dzięki niemu zapoznasz się z wynikami badań i naukowymi dowodami na to, że samolot jest
obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu.
Wróćmy jednak do punktu wyjścia, czyli na lotnisko. Bo przecież tam zaczynamy naszą
podróż zagraniczną. Co należy wiedzieć? Wskutek pandemii wprowadzono nowe zasady,
które pozwalają zapewnić na lotniskach bezpieczeństwo zarówno podróżnym, jak i
personelowi. Zatem, co się zmieniło?

Nowe zasady bezpieczeństwa na lotniskach
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Pierwszą rzeczą, która może Was zaskoczyć są barierki przy wejściu na lotnisko. Wszystko po
to, żeby zapewnić odpowiedni dystans pomiędzy podróżnymi. Oprócz tego, na lotnisko
wpuszczane z reguły jedynie osoby, które posiadają bilet lotniczy. Zatem pożegnaj się z
bliskimi lub znajomymi, zanim wejdziesz do terminalu.

Obowiązkowy pomiar temperatury ciała
Przy wejściu na lotnisko spodziewaj się pomiaru temperatury ciała. Na lotniskach
wykorzystywane są ręczne termometry albo specjalne kamery, które pozwalają na
zmierzenie temperatury kilku lub kilkunastu osobom jednocześnie. Pracownik lotniska
sprawdzi także Twój bilet i pokieruje Cię do odpowiedniego miejsca kontroli bezpieczeństwa.

Zachowanie dystansu społecznego
Podczas kontroli bezpieczeństwa niewiele się zmieniło. Nasza rada - zachowaj odpowiedni
dystans. W ten sposób chronisz zarówno siebie, jak i osoby, które Cię otaczają. Zresztą,
zasada społecznego dystansowania się obowiązuje na całym terenie lotniska, no i poza nim.

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa masz wolny czas na zakupy lub jedzenie. Pamiętaj, że w
sklepach i restauracjach zasady się nie zmieniły i są identyczne jak te, do których musisz się
stosować poza lotniskiem. Warto dezynfekować ręce w trakcie pobytu na lotnisku,
aczkolwiek pracownicy lotniska cyklicznie sprzątają, a w nocy ozonują powierzchnie
wspólnie, aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie.
Wejście na pokład samolotu w grupach
Zmian na terenie lotniska, doświadczysz również przed wejściem na pokład samolotu.
Większość linii lotniczych wprowadziła system dzielenia pasażerów na grupy, w zależności od
przydzielonych miejsc. Osoby z pierwszych rzędów mają pierwszeństwo wejścia na pokład.
Kolejne osoby wchodzą w kolejności zgodnej z rozkładem miejsc na pokładzie samolotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat podróżowania w dobie pandemii? Sprawdź nasz cykl
artykułów „Bezpieczne podróże”.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?

Tak

|

Nie
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