BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA I AKTUALNOŚCI SALT Aviation Sp. z o.o.

KRONIKA SMS

NR 11/2020

Plan reagowania Salt Aviation na zagrożenia
związane z koronawirusem
W listopadzie br. w Salt Aviation opracowany został Plan reagowania kryzysowego, zawierający m.in. opis
profilaktyki redukującej ryzyko zakażenia pracowników i klientów firmy wirusem 2019-nCoV i działań na wypadek
wystąpienia zachorowania na Covid-19 w Salt.
Dwoma głównymi celami przyświecającymi powstaniu Planu reagowania kryzysowego są: ochrona zdrowia
ludzi i maksymalizacja starań, aby zapewnić ciągłość działalności Salt.
Jak wiadomo, działamy w pewnej rzeczywistości, na którą składają się między innymi następujące czynniki:
1. Lokalizacja siedziby Salt w strefie zastrzeżonej MPL Modlin w oddaleniu od ruchu pasażerskiego
oraz strefy operowania samolotów rejsowych, co ogranicza dostęp osób z zewnątrz do
pomieszczeń biurowych i operacyjnych oraz hangarów Salt,
2. Fakt, że wszyscy pracownicy oraz klienci Salt Aviation poddawani są procedurze pomiaru
temperatury w momencie przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa na Głównym Punkcie
Kontroli Mazowieckiego Portu Lotniczego,
3. Salt posiada zapisy obecności osób szkolących się i klientów w firmie i jest możliwe sprawdzenie
kto z kim i kiedy miał styczność,
4. Do tej pory nie wystąpił przypadek zakażenia wśród pracowników i klientów firmy, którzy na
bieżąco przebywają/przebywali w Salt i mogli stanowić zagrożenie.
Obecnie, w trakcie obowiązywania strefy czerwonej (wcześniej żółtej) w Polsce, Salt kontynuuje szkolenia
lotnicze, wynajmy sp, loty zapoznawcze i operacje lotnicze SPO z zastosowaniem środków łagodzących ryzyko, o
których więcej informacji poniżej.
Te ważne z punktu widzenia nas wszystkich działania określone na czas obowiązywania strefy czerwonej,
kiedy nie stwierdzono faktu zakażenia - w podziale na rodzaje aktywności - przedstawiają się następująco:
1/ zajęcia teoretyczne ATO
W zależności od liczby uczestników szkolenia, wykłady mogą odbywać się:
- online, zgodnie z zapisami w Instrukcji Szkolenia ATO Salt, dostosowanymi do Wytycznych EASA z dnia
18.08.2020 r. (dostosowanie Instrukcji Szkolenia do Wytycznych jest w toku)
lub
- stacjonarnie, jeżeli pomieszczenie wykładowe pozwala na utrzymanie dystansu społecznego 1,5 metra
oraz uczestnicy szkolenia teoretycznego przebywają w pomieszczeniu w maseczkach ochronnych/innych środkach
ochrony. Pomieszczenie jest wietrzone podczas przerw oraz dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć.
W praktyce w Sali wykładowej Salt w Modlinie mogą odbywać się wykłady dla 4 osób + Instruktor. Możliwe i
niekiedy praktykowane jest wykorzystanie większej sali na zasadzie wynajmu.
2/ szkolenie praktyczne ATO
W czasie odpraw przedlotowych i polotowych Instruktor i osoba szkolona przebywają w pomieszczeniach
Salt w maseczkach ochronnych/innych środkach ochrony. Na pokładzie statku powietrznego nie ma obowiązku
zakrywania nosa i ust, zgodnie z § 27. ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.
U. z 09.10.2020 r. poz. 1758).
Statki powietrzne Salt Aviation sp. z o.o. są dezynfekowane przed każdym dniem lotnym przez pracownika
płytowego.
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3/ loty SPO
Pilot SPO i specjalista zadaniowy przebywają w pomieszczeniach Salt w maseczkach ochronnych/innych
środkach ochrony, jak również na pokładzie statku powietrznego - zgodnie z § 27. ust. 2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 09.10.2020 r. poz. 1758).
Statki powietrzne Salt Aviation sp. z o.o. są dezynfekowane przed każdym dniem lotnym przez pracownika
płytowego.
4/ pracownicy administracji
Wprowadzenie pracy zdalnej pracowników z ustalonymi dniami obecności (1 lub 2 razy tygodniowo).
Rotacja obecności pracowników w ten sposób, aby w 1 pokoju biurowym w danym dniu przebywała tylko 1 osoba
Zalecenie organizacji spotkań firmowych online, prowadzenia komunikacji telefonicznej i e-mailowej.
Zalecenie, aby dojazdy do miejsca pracy organizować tak, aby nie korzystać ze środków komunikacji
zbiorowej, jeśli to możliwe.
Utrzymywanie dystansu społecznego w biurach.
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach biurowych dla osób obecnych w biurach.
Zapewnienie środków dezynfekujących oraz środków higieny w pomieszczeniach biurowych oraz codzienna
dezynfekcja wykonywana przez pracownika sprzątającego.
Infografiki na temat prawidłowego mycia rąk, noszenia maseczek, i inne formy informacji odnoszącej się do
sposobów zapobiegawczych.
5/ Klienci na loty zapoznawcze, osoby szkolące się, najemcy
Instruktor i osoba na lot zapoznawczy przebywają w pomieszczeniach Salt w maseczkach
ochronnych/innych środkach ochrony, jak również na pokładzie statku powietrznego - zgodnie z § 27. ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 09.10.2020 r. poz. 1758).
Wyrażenie prośby, skierowanej do klientów (w tym szkolących się, osób na loty zapoznawcze, najemców)
drogą elektroniczną (e-mail, sms, Salt24.pl) o niezwłoczne informowanie Salt o podejrzeniu zakażenia, o
stwierdzeniu choroby, o przebywaniu na kwarantannie, o kontakcie z osobą zakażoną. W takich przypadkach,
klient czasowo nie bierze udziału w lotach zapoznawczych, zajęciach teoretycznych i praktycznych w ATO Salt, z
wyjątkiem wykładów online, w których może uczestniczyć, o ile jej stan ogólny pozwala na to.
Klienci na loty zapoznawcze, którym w tym czasie skończy się ważność wykupionego vouchera
prezentowego, będą mieli możliwość wykorzystania go po okresie rekonwalescencji.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub klienta Salt,
procedury ulegną zaostrzeniu.
Zagrożenie zwiększa się, gdy już wiadomo, że osoba zakażona (w tym osoba szkoląca się, osoba na lot
zapoznawczy, pracownik administracyjny, Instruktor szkolenia teoretycznego lub praktycznego, gość) przebywała
w Salt i miała styczność z innymi uczestnikami szkoleń, instruktorami oraz pracownikami Salt i istnieje możliwość
dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia, a w konsekwencji uniemożliwienie działalności operacyjnej Salt.
Zakładając, że będziemy mieć wiedzę o fakcie zachorowania, nasze działania będą skupiały się na:
- zidentyfikowaniu wszystkich osób, które miały styczność z osobą chorą,
- jak najsprawniejszym przekazaniu informacji w/w osobom, co będzie możliwe, gdyż kontakty do klientów
Salt, nawet tych, którzy jednorazowo skorzystali z lotu zapoznawczego, są przekazywane Salt przy zakupie
vouchera na lot,
- poddaniu 14-dniowej kwarantannie osób chorych,
- podczas kwarantanny istnieje możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej za obopólną zgodą
pracownika i pracodawcy,
- istnieje możliwość, w przypadku zajęć teoretycznych, do uczestnictwa w wykładach, o ile jej stan ogólny
pozwala na to,
- ograniczeniu obecności osób w pomieszczeniach Salt do niezbędnego minimum, przy zachowaniu
wszelkich wyżej opisanych środków ostrożności.
Tak więc w okolicznościach wykrycia zakażenia wirusem Covid-19, Salt będzie więc kontynuował działalność
z zastosowaniem środków łagodzących określonych w Planie reagowania kryzysowego.
AP
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