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הדרך של דלתא איירליינס למנוע מנוסעיה בידוד בהגעה ליעד
 Posted on 16בדצמבר  by 2020מערכת האתר

דלתא ביצעה את הטיסה הראשונה ,מאטלנטה לאמסטרדם ,שפטרה את הנוסעים להיכנס לבידוד בהגעתם .ביום שבת,
ה 19-בדצמבר תצא טיסה דומה מאטלנטה לרומא

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 ,Tag: KLMדלתא איירליינס

לקוחות דלתא איירליינס יכולים כעת לטוס מאטלנטה לאמסטרדם ללא צורך בבידוד בהגעתם ,ובידיעה כי עמיתיהם
הנוסעים והצוות שליליים לקורונה ,לאחר שנבדקו לפני הטיסה ואחריה .הטיסה הראשונה מאטלנטה לאמסטרדם
המריאה אתמול )ג'( ואילו הטיסה השנייה ,מאטלנטה לרומא תמריא ביום שבת ה 19 -בדצמבר .2020
"טיסות הן עמוד השדרה של הכלכלה העולמית .בתקופות רגילות ,היא תומכת ביותר מ  87-מיליון משרות ותורמת כ
 3.5מיליארד דולר בתוצר הגולמי ברחבי העולם " ,אמר פרי קנטארוטי ) ,(Perry Cantaruttiסגן נשיא בכיר בדלתאלבריתות תעופה וטיסות בינלאומית" .הגעתם של החיסונים הן חדשות נפלאות ,אך ייקח זמן עד שיהיו זמינים ברחבי
העולם .זו הסיבה שעבדנו ללא לאות עם הרשויות ושותפינו כדי ליצור מתווה נסיעה שיאפשרו לחדש את הטיסות
בבטחה" .
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דלתא איירליינס היא חברת התעופה האמריקנית הראשונה שמציעה טיסות ללא צורך בבידוד בין ארה"ב לאירופה,
לאחר בדיקת קורונה שלילית לפני הנסיעות ובהגעה להולנד ולאיטליה.הטיסות שנבדקו לקורונה הפועלות לאמסטרדם
מתבצעות בשיתוף פעולה עם השותפה הטרנס-אטלנטית  KLMותופעלנה  4פעמים בשבוע 2 ,טיסות שבועיות לכל אחת
מחברות התעופה .בינתיים ,דלתא תפעיל  3טיסות שבועיות לרומא .טיסות אלו מזוהות בבירור בתהליך ההזמנה של
החברה ,כך שלקוחות יכולים לראות אילו טיסות דורשות את הליך הבדיקה החדש.
שני יעדי הפיילוט יהיו זמינים לכל האזרחים המורשים לנסוע להולנד או לאיטליה מסיבות חיוניות ,כגון במקרים
מסוימים של עבודה ,בריאות וחינוך .לקוחות אשר עוברים דרך אמסטרדם למדינות אחרות ,עדיין יידרשו לעמוד
בדרישות הכניסה ובכל בידוד חובה המוצב ביעדם הסופי.
הנוסעים לאמסטרדם חייבים להציג בדיקת  PCRלקורונה שלילית שנלקחה  5ימים לפני ההגעה לאמסטרדם וכן בדיקה
מהירה שלילית בנמל התעופה באטלנטה ,לפני העלייה למטוס .לאחר מכן תתבצע בדיקת  PCRבנמל התעופה סכיפהול
באמסטרדם וברגע שתתקבל תוצאה שלילית הלקוחות לא ידרשו להיכנס לבידוד .שתי הבדיקות בנמל התעופה כלולים
במחיר הכרטיס.

מטוס האיירבוס הראשון מסוג  A220-300של דלתא איירליינס .צילום איירבוס

הליך בדיקת הנוסעים מאטלנטה לרומא
נוסעים הטסים לרומא חייבים להציג בדיקת  PCRשלילית  72שעות לפני היציאה המתוכננת וכן בדיקה מהירה שלילית
בנמל התעופה באטלנטה לפני העלייה למטוס .לאחר מכן תושלם בדיקה מהירה שנייה עם ההגעה לרומא-פיומיצ'ינו
ואם היא שלילית ,אין דרישה לבידוד.
דלתא ממשיכה לשים את הבטיחות והבריאות בראש סדר העדיפויות ,באמצעות דלתא  CareStandardוהציגה
למעלה מ  100-הנחיות בטיחות על סמך תובנות מרכזיות של מומחים בקליניקה מאיו ,פורל .אלה כוללים חסימת
מושבים אמצעיים עד ה 30 -במרץ  ,2021דרישה לעטות מסכות ,ניקוי אלקטרוסטטיות של תאי הנוסעים לפני כל טיסה
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ועוד.
בינתיים ,דלתא תהפוך לחברת התעופה האמריקאית הראשונה שתשתף פעולה עם המרכז לבקרת מחלות ומניעתן כדי
ליידע את הלקוחות הבינלאומיים על חשיפה אפשרית ל COVID-19 -באמצעות איתור הקשר איתם.
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