Veelgestelde vragen omtrent Covid-19
De offshore sector is een vitale functie. Den Helder Airport en de offshore industrie nemen
meer maatregelen dan het RIVM verlangt.
V: Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
 Was zeer regelmatig uw handen
 Hoest en nies in uw elleboog
 Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar en de luchthavenmedewerk(st)ers
 Neem contact op met uw werkgever als u enige gezondheidsklachten ervaart
V: Moet ik eerder naar de luchthaven afreizen vanwege de extra controles?
A:
Nee, dit is niet nodig. De extra controles zijn er op ingesteld om de passagiers tijdig
te laten inchecken.
V: Hebben medewerk(st)ers van de luchthaven voorzorgmaatregelen getroffen om zo
min mogelijk contact te hebben met passagiers?
A:
Passagiers wordt geadviseerd afstand te houden met de
luchthavenmedewerk(st)ers. De luchthavenmedewerk(st)ers hebben
handschoenen voorhanden en er is hygiënegel beschikbaar. Bij het controleren en
afgeven van een paspoort/ ID-kaart of overige documentatie is het dringende verzoek
geen fysiek contact met de luchthavenmedewerk(st)ers te hebben.
V: Is de luchthaven toegankelijk om passagiers te brengen of te halen?
A:
Nee, als extra voorzorgsmaatregel is het niet mogelijk om het stationsgebouw te
betreden om passagiers op te halen of weg te brengen. Wij verzoeken u te
wachten in uw auto.
V: Welke medische controles moet ik ondergaan voordat ik offshore mag gaan?
A:
In principe gelden dezelfde eisen als altijd. Daarbovenop zijn er een aantal
criteria waarop wordt getoetst om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Bij
aankomst op Den Helder Airport, voordat er wordt ingecheckt, neemt een
verpleegkundige een vragenlijst met u door. Daarnaast wordt uw temperatuur met
behulp van een infraroodscanner gemeten. Aan de hand hiervan kan er een goede
risico-inschatting worden gemaakt. Er wordt dus geen aanvullend onderzoek
(zoals bloedonderzoek of neus- keeluitstrijkje) gedaan naar Covid-19.
V: Welke voorzorgmaatregelen zijn er getroffen tijdens de offshore vluchten?
A:
Afhankelijk van het type helikopter (grootte) worden zij gevuld tot maximaal 8
passagiers om ook in die kleine ruimte de afstand tussen de
passagiers en de piloten zo
goed mogelijk te waarborgen. Tevens worden er tijdens de vlucht mondkapjes verstrekt om
de kans op eventuele besmetting te minimaliseren.

V: Bij wie kan ik terecht met vragen over de medische controles op Den Helder
Airport?
A:
Vragen en opmerking die betrekking hebben op de medische controles mag u
richten aan uw werkgever.

