Droša ceļošana ar aviotransportu
Lietas, ko paturēt prātā pat tad, ja Jūs esat bijis lidmašīnā simtiem reižu
Drošība uz perona
Šobrīd aizvien biežāk tiek izmantoti lidostu peroni, lai pasažieri nokļūtu uz lidmašīnu
un no tās, tādēļ jāatceras, ka, atrodoties perona neatļautajās vietās, lidmašīnu propelleri
vai to reaktīvie dzinēji var radīt nopietnus draudus pasažieru veselībai.
Lai neapdraudētu savu veselību, atrodoties uz perona, jāievēro sekojošais.
• Jūsu drošībai vienmēr sekojiet lidostas personāla un gaisa kuģa apkalpes
sniegtajai informācijai un norādēm. Uz perona pārvietojieties tikai pasažieriem
atļautās vietās.
• Uzmanieties no lidmašīnu propelleriem. Kaut arī lidmašīnu dzinēji ir izslēgti,
propelleri var radīt briesmas, tiem, piemēram, sākot griezties vēja brāzmas
ietekmē.
• Uzmanieties no apkārt esošām
lidmašīnām ar dzinējiem, kas
darbojas. Jūs varat nedzirdēt
gaisa kuģus, kas tuvojas, dēļ
trokšņa, ko rada lidmašīna, ar
kuru atlidojāt vai lidosiet.
Atcerieties, ka lielo gaisa kuģu
radītā gaisa strūkla spēj apgāzt
pat kravas automašīnu.
• Nekad neejiet zem lidmašīnas
korpusa vai spārniem.
• Vecāki! Atrodoties uz perona,
neatstājiet savus bērnus bez
uzraudzības!
• Atrodoties uz perona, ir stingri aizliegts smēķēt.
• Rekomendējam neizmatot mobilos telefonus atrodoties uz perona, lai nenovērstu
savu uzmanību no apkārt esošajiem apdraudējumiem.

Rokas bagāža
Iekāpjot lidmašīnā, savu rokas bagāžu novietojiet tai paredzētajā vietā. Smagāko
rokas bagāžu novietojiet zem priekšā esošās sēdvietas. Pārējo rokas bagāžu izvietojiet
virs galvas esošajā bagāžas nodalījuma plauktā vai citos pasažieru bagāžai paredzētos
plauktos.
Neatstājiet rokas bagāžu starp krēslu rindām un galvenajās ejās, jo avārijas situācijā
tā būs kā šķērslis pasažieru evakuācijai. Arī uz krēsliem atstāta nepiesprādzēta rokas
bagāža var pasažieriem radīt traumas, lidmašīnai ielidojot turbulences zonā.
Esiet uzmanīgi ar rokas bagāžu, kas var izkrist, atverot rokas bagāžas nodalījuma
plauktus, lai netraumētu apkārtējos pasažierus!
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Mobilie telefoni un elektroniskās iekārtas
Mobilo telefonu, radio vadāmo rotaļlietu, radioaparātu,
GPS uztvērēju un rāciju lietošana lidmašīnā ietekmē tās
komunikācijas, navigācijas un lidojuma kontroles sistēmu
darbību. Tādēļ ir prasības, kas aizliedz augstāk minēto iekārtu
izmantošanu uz lidmašīnas klāja. Savukārt personīgās
elektroniskās iekārtas kā klēpjdatorus, CD disku atskaņotājus,
kasešu atskaņotājus, DVD atskaņotājus, video kameras ir
aizliegts izmantot lidmašīnas pacelšanās un nosēšanās laikā,
brīžos, kad ir ieslēgta informējošā gaismas zīme
„piesprādzēties ar drošības jostām”, un gadījumos, kad gaisa
kuģa kapteinim ir aizdomas par to, ka kāda no iepriekš
minētajām iekārtam var traucēt drošam lidojumam.
Alkohols
Alkoholam iedarbojoties uz cilvēka smadzenēm tiek traucēta reakcija, spriešanas
spēja un atmiņa. Tāpat arī alkohols samazina cilvēka smadzeņu spēju uzņemt skābekli.
Jāņem vērā, ka alkoholam ir krietni lielāka ietekme uz cilvēka organismu lidojumā laikā
nekā uz zemes.
Atrasties lidmašīnā alkohola reibumā ir pārkāpums. Aviokompānijai ir tiesības atteikt
Jūs uzņemt savā lidmašīnā, ja Jūs atrodaties alkohola reibumā. Uz lidmašīnas klāja ir
atļauts lietot tikai alkoholiskos dzērienus, kurus piedāvā salona apkalpe. Apkalpei ir
tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot alkohola lietošanu lidmašīnā drošības apsvērumu
dēļ.
Atrodoties lidmašīnas salonā, pasažieriem ir stingri aizliegts lietot savu alkoholu.
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Pirms lidojuma
Pasažieru instruktāža
Informācija, ar kuru lidmašīnas salona apkalpe iepazīstina pasažierus pirms katra
lidojuma, var likties daudzkārt dzirdēta un nevajadzīga. Bet, tā kā lidmašīnu tipi, avārijas
izejas, drošības un glābšanas iekārtas var atšķirties, ir ļoti svarīgi, lai Jūs pievērstu
uzmanību informācijai pirms katra lidojuma. Tādēļ uzmanīgi ieklausieties pirmslidojuma
informācijā un rūpīgi iepazīstieties ar drošības informācijas karti, kas atrodas Jums
priekšā esošā krēsla kabatiņā.
Drošības jostas
Pirms lidojuma uzmanīgi iepazīstieties ar drošības jostas sasprādzēšanas un
atsprādzēšanas mehānismu, kas ir atšķirīgs no automašīnās pieejamiem drošības jostu
mehānismiem. Turiet drošības jostas cieši sasprādzētas visu lidojuma laiku, un kamēr ir
ieslēgta informējošā gaismas zīme „Piesprādzēties ar
drošības jostām” - arī pēc lidmašīnas nosēšanās.
Lidojumā, turot drošības jostas sasprādzētas, Jūs
izvairīsieties no traumām, lidmašīnai iekļūstot
negaidītā turbulences zonā. Statistika rāda, kad lielākā
daļa pasažieru, kas gūst traumas, lidmašīnai ielidojot turbulences zonā, nav
piesprādzējušies.
Avārijas izeja
Iekāpjot lidmašīnā, iegaumējiet divas Jūsu
sēdvietai tuvāk izvietotās avārijas izejas un
sēdvietu rindu skaitu līdz tām. Šādi, piemēram,
ugunsgrēka un dūmu gadījumā Jums būs daudz
vieglāk atrast avārijas izeju un izsekot apkalpes
dotajām norādēm. Neaizmirstiet, ka Jūsu tuvākā
avārijas izeja var atrasties arī aiz Jūsu sēdvietas!
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Sēdvieta avārijas izejas rindā
Ja Jūsu sēdvieta atrodas avārijas izejas rindā, tad
avārijas gadījumā Jūs būsiet pirmais, kas varēs atvērt šo
izeju. Tādēļ uzmanīgi sekojiet līdzi pirmslidojuma
drošības instruktāžai, iepazīstieties ar drošības
informācijas karti un jautājiet salona apkalpei gadījumā,
ja kaut kas nav saprotams. Ja neesat pārliecināts, ka
būsiet spējīgs veikt šo pienākumu, palūdziet salona
apkalpei Jūs pārsēdināt.

Glābšanas vestes
Pievērsiet uzmanību salona apkalpes drošības
instruktāžai par glābšanas vestēm. Glābšanas
vestes lidmašīnās vairumā gadījumu atrodas zem
pasažieru sēdvietām. Nepieciešamības gadījumā
to ir iespējams aizsniegt un uzvilkt, neatstājot savu
sēdvietu. Informāciju par glābšanas vestu
izmantošanu ir svarīgi noklausīties arī gadījumos,
kad šķietami Jūsu lidojuma maršruts nešķērso
nevienu ūdens tilpni, jo lidojuma maršruts
neparedzamu apstākļu dēļ var mainīties.
Atcerieties, ka drošības vesti nedrīkst piepūst
salonā!
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Skābekļa maskas
Gadījumā, ja lidmašīna ir aprīkota ar pasažieru skābekļa maskām, salona apkalpe par
to izmantošanu Jūs informēs pirmslidojuma drošības instruktāžā. Ja lidojuma laikā
maskas izkrīt no paneļa, paraujiet masku, lai skābekļa padeves caurule nostiepjas,
tādējādi aktivizējot skābekļa ģeneratoru. Uzlieciet masku uz deguna un mutes un mierīgi
elpojiet. Nostipriniet fiksējošo maskas gumiju pēc vajadzības. Pēc tam palīdziet uzlikt
maskas bērniem un blakussēdētājiem un gaidiet turpmākās instrukcijas no gaisa kuģa
apkalpes.

Krēslu atzveltnes un galdiņi
Lidmašīnas pacelšanās un nosēšanās laikā krēslu atzveltnēm ir
jābūt paceltām vertikālā stāvoklī, lai avārijas situācijā Jūs varētu
pareizi ieņemt „brace” jeb triecienus samazinošo avārijas pozīciju un
neaizšķērsotu evakuācijas ceļu pasažieriem, kas sēž aiz Jums.
Tāpēc arī krēslu galdiņiem ir jābūt aizvērtiem lidmašīnas pacelšanās
un nosēšanās laikā.
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