
 Blijf thuis als je verkouden bent. 
 Ook als iemand binnen je 
 huishouden verkouden is en 
 koorts heeft.

 Houd ten allen tijden 
 1,5 meter afstand tot elkaar. 
 Schud geen handen.

 Probeer zo min mogelijk 
 je gezicht aan te raken. 
 Nies of hoest in je elleboog.

 Kom alleen om te vliegen. 
 Blijf niet langer dan nodig in 
 het ACM-clubgebouw. 
 Houd sociaal contact kort.

 Toegang alleen op afspraak. 
 Vermeld duidelijk naam, en 
 telefoonnummer ook van 
 eventuele Passagier in 
 schedulebook (Vliegtuig of 
 coordinator) en geef het resultaat  
 van de gezondheidscheck aan.

 In de kleine ruimtes van het 
 ACM-clubgebouw is maximaal 
 1 persoon aanwezig.

 ACM stelt Hygiëne middelen 
 beschikbaar. Indien gewenst zijn 
 er tegen geringe vergoeding setjes 
 mondmaskers en handschoenen 
 beschikbaar.

 Vlucht voorbereiding en planning 
 zo veel mogelijk thuis uitvoeren.

 Maak liever geen gebruik van het OV.  
 Kom alleen met je eigen vervoers-
 middel en/of uitsluitend met leden 
 van je eigen huishouden. 

 Was zeer regelmatig je handen. 
 Minimaal 20 seconden per keer.
 Maak gebruik van de desinfecterende 
 zeepdispensers. Doe dit bij binnen
 komst, voor instappen en na uitstappen.
 
 Houd je aan de hygiëneregels. 
 Spreek elkaar aan als dit niet gebeurt 
 en volg eventuele aanvullende 
 instructies op.

 Volg voor de afspraken omtrent de 
 vlucht en vlucht voorbereiding het 
 vigerende protocol zoals door de 
 Kleine luchtvaart brancheorganisaties 
 is opgesteld.

 Maximaal 2 personen per vliegtuig 
 aanwezig in de gemeenschappelijke 
 ruimte van het ACM clubgebouw.

 Factuur en betaling op afstand. 
 Geef benodigde gegevens door aan 
 het ACM Bestuur en betaal de factuur 
 via de bank.

 Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij 
 DBBO. Bezoekers of leden zonder 
 toegangspas kunnen zich bij DBBO 
 melden voor een tijdelijke 
 bezoekerspas.

 Volg de geldende richtlijnen. In alle   
 gevallen die niet duidelijk beschreven  
 staan in dit protocol geldt dat de 
 geldende richtlijnen vanuit het RIVM, 
 Rijksoverheid en het Protocol 
 Covid-19 GA worden aangehouden.

Covid-19 Protocol Aero-Club Maritime

  Gebruik altijd je gezon
d verstand. 

                         
Dat is de beste preven

tie!



Toelichting op afspraken

Algemeen
 De Aero-Club Maritime committeert zich aan het Protocol preventie verspreiding 
 COVID-19 General Aviation, hierna te noemen Protocol Covid-19 GA. 
	 Het	Covid-19	protocol	van	de	ACM	is	daarop	aanvullend	en	specifiek	voor	de	
 ACM en het vliegterrein van MVKK de Kooy. 

	 Er	zullen	in	de	komende	tijd	nieuwe	inzichten	ontstaan	en	nieuwe	richtlijnen	vanuit	het	
	 RIVM,	de	rijksoverheid	en	defensie	volgen.	Indien	noodzakelijk	en/of	gewenst,	leiden	deze	
 tot aanpassing van dit protocol.

Fysieke maatregelen
	 l Dit Protocol wordt in het clubgebouw duidelijk zichtbaar opgehangen.

	 l Dit Protocol staat op de website van Aero-Club Maritime (www.aeroclubmaritime.com)

	 l Dit protocol wordt aan alle leden en eventuele bezoekers verstuurd inclusief 
  bijbehorende bijlages.

	 l In het club gebouw wordt de gemeenschappelijke ruimte zo ingericht dat er maximaal 
  2 personen per vliegtuig (3x) op 1,5m afstand van elkaar en van anderen een 
	 	 veilige	briefing	en	debriefing	kunnen	uitvoeren.		

	 l Voor vliegers en passagiers zijn setjes mondkapje + handschoenen beschikbaar.

	 l Dispenser voor desinfecterende vloeistof in de hangaar aanwezig.

	 l Contact oppervlaktes (deurklinken, kranen etc,) worden vaker gereinigd met desinfectand.

	 l ACM – Coördinator heeft een eigen portofoon + Lader voor Coördinator taken. 
  (In bruikleen van EHKD ATC)

Afspraken:
	 l Iedere lid geeft bij het boeken van de vlucht aan wat de uitslag van de 
  gezondheidscheck is (zie Protocol Covid-19 GA, Bijlage 1) ook voor eventuele bezoekers

	 l PIC	en	/	of	instructeurs	vragen	stellen	in	de	briefing	nogmaals	expliciet	de	vragen	uit	
  de gezondheidscheck (zie Protocol Covid-19 GA, Bijlage 1)

	 l Geldende hygiëne regels en voorschriften van uit het RIVM / Rijksoverheid worden ten 
  allertijden gevolgd.

	 l De kleinere ruimtes (Coördinator ruimte, Instructie ruimte), slechts zeer beperkt 
  door maximaal 1 persoon tegelijk worden gebruikt.

	 l Fysieke betaling of betaling door pin zijn niet nodig, facturen en betaling per bank achteraf.

	 l Hulpmiddelen die door meerdere personen na elkaar bediend / gebruikt worden dienen 
  na elk gebruik ontsmet te zijn, inclusief een verklaring daarvan. 
  Bijv. Portofoon Coördinator, Leenheadsets, etc, etc.

	 l Contact tussen Coördinator ACM en de toren verloopt via telefoon 
  en / of radio communicatie.

	 l Noodzakelijk contact met Defensie personeel gebeurt in lijn met de 1,5 richtlijnen 
  zoals die door defensie zijn voorgeschreven.


