
MAATREGELEN COVID-19 VOOR STUDENT-PILOTEN 

Vanaf 11 mei 2020 mogen er terug VFR trainingsvluchten plaatsvinden.  
Om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan heeft DGLV 
maatregelen opgelegd waaraan eenieder zich dient te houden.  Wij 
verzoeken iedereen om deze nauwgelet op te volgen.

VOOR JOUW TRAININGSVLUCHT

• Voel je je ziek of heb je koort?  > Annuleer jouw vlucht onmiddellijk en kom niet naar de helihaven.

• Doe jouw volledige vluchtvoorbereiding en berekeningen thuis.

• Bespreek het verloop of de planning van de vlucht met jouw instructeur via email, videochat of telefoon.

• Breng zelf drinken of eten mee.

• Alle materialen of hulpmiddelen die je mee neemt (balpennen, kaarten, tablets, ...) ontsmetten.

TER PLAATSE OP DE HELIHAVEN

• Bij aankomst ontsmet je de handen en doe je handschoenen aan (worden ter beschikking gesteld).

• Er zijn geen faciliteiten: bar, briefinglokaal of toiletten.  Voorzie dit op voorhand!

• Er is geen briefing of vluchtvoorbereiding, uitzonderlijk kan er in openlucht nog kort worden gebrieft of besproken.

• De helikopter uit de hangar trekken doe je met maximaal 2 personen.  Houd steeds 1,5 meter afstand.  Hangar open laten.

• Vervang de handschoenen door nieuwe en doe een mondmasker aan alvorens de cockpit te betreden.

• De helikopter en bedieningsorganen zijn ontsmet wanneer de kaart ‘DESINFECTED’ in het toestel ligt.

NA DE VLUCHT

• Ontsmet de cockpit en de bediening met de voorziene spray en doeken.  Plaats het kaartje ‘DESINFECTED’ terug.

• Documentenmap van het toestel wordt niet aangeraakt. Het logboek na het invullen ontsmetten.

• De heliport commander vult het vluchtregister van de helihaven in.  Bezorg de juiste gegevens.

TIJDENS DE VLUCHT

• Handschoenen en mondmasker de hele vlucht aanhouden, ook te dragen bij SOLO vluchten.

• Gebruik eigen materiaal: headset, balpennen, ...

• Zet de ventilatie van het toestel maximaal op.

BELANGRIJK

• De heliport commander en instructeur zien toe op de naleving van de maatregels.

• DGLV voert actief controles uit op helihavens en vliegvelden.

• KOM ALLEEN > Het is niet toegelaten om personen mee te nemen of te laten meevliegen tijdens een trainingsvluch


