Procedure niet commercieel GA verkeer Den Helder Airport
U bent weer van harte welkom op Den Helder Airport!
Voor uw en onze gezondheid hanteren wij een aangepaste procedure voor het inkomend en
uitgaand GA verkeer.

Procedure inkomend GA vliegverkeer:
1. Piloot dient vliegplan in bij MVKK. Om een PPR aan te vragen graag het formulier in deze
link invullen en per email versturen naar vva.ehkd@mindef.nl.
2. Piloot en/of passagiers dienen voorafgaand formulier ‘Gezondheidsverklaring
Contactberoep’ (conform RIVM-richtlijnen) in te vullen. Dit formulier is te vinden via deze
link of via www.denhelderairport.nl. Het ingevulde formulier dient gemaild te worden naar
info@denhelderairport.nl.
3. Na de landing en het parkeren van uw toestel op de door CHC Operations aangewezen plaats
wordt u begeleid naar de aankomsthal door een platformmedewerker.
4. Voor verblijf in het stationsgebouw is een gezondheidscheck noodzakelijk (d.m.v. een
vragenlijst conform RIVM-richtlijnen) en temperatuurmeting. Security begeleidt u vanaf de
aankomsthal naar de balie waar de gezondheidscheck plaatsvindt.
5. Vervolgens krijgt u toegang tot het bezoekersgedeelte van het restaurant. Gebruik hiervoor
de aangeduide looproutes.
6. Indien de 1,5 meter afstand niet in acht genomen kan worden, kan u gevraagd worden een
niet-medisch mondkapje te dragen. U dient deze zelf mee te nemen.

Procedure uitgaand GA vliegverkeer:
1. Piloot dient vliegplan in bij MVKK. Om een PPR aan te vragen graag het formulier in deze
link invullen en per email versturen naar vva.ehkd@mindef.nl.
2. Piloot en/of passagiers krijgen toegang via het stationsgebouw waar een gezondheidscheck
plaatsvindt (d.m.v. een vragenlijst conform RIVM-richtlijnen) en temperatuurmeting.
3. Piloot en/of passagiers melden zich bij CHC balie om toegang te verkrijgen tot het platform.
4. Piloot en/of passagiers worden door een platformmedewerker vanaf de vertrekhal naar de
spot begeleid.
5. Indien de 1,5 meter afstand niet in acht genomen kan worden, kan u gevraagd worden een
niet-medisch mondkapje te dragen. U dient deze zelf mee te nemen.

