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Task Force «Recreatieve Luchtvaart»
Maatregelen COVID-19   

11 mei 2020                

Motorvliegen, ULM, Helikopter vliegen

5 Checklisten



Bij symptomen van COVID-19

► Blijf thuis!

Mininum persoonlijke uitrusting

► Helm, headset, balpen, papier,… strikt persoonlijk

► Papieren zakdoekjes geen stof

► Beschermingsmiddelen handschoenen, masker (chirurgisch of stof)

► Desinfecterende gel desinfecteren na contact

► Plastic zak om persoonlijk afval mee naar huis te nemen

► Water voorzien in de wagen bar/restaurant gesloten

Vluchtvoorbereiding

► Vliegtuighandboek, meteo, NOTAMS… cf. EASA Part-NCO
> vóór afreis naar het vliegveld

► Vliegveldregister ingevuld door vliegveldoverste

► Uitrusting vliegveld, documenten blijven in toestel desinfectie voor/na

Briefing (indien nodig)

► Via teleconferentie of buiten en met sociale afstand

Checklist « vluchtvoorbereiding »

2



Vliegveldoverste

► Heeft de autoriteit (samen met club) om de regels te doen naleven

► Checkt aanwezigheid ontsmettingsmateriaal op de vereiste plaatsen

► Ziet er op toe dat bar/restaurant/toiletten, enz. gesloten zijn

► Checken van de markeringen (verboden zones, route in/uit, bar gesloten). 

Het maximum wordt buiten gedaan.

Bedienen van hangarpoorten

► Open laten zolang het terrein geopend is.

Beperking van aanwezige personen

► Uitsluitend de mensen nodig voor het veilig verloop van de vluchten

► Als regeling, reservatie van toestellen vooraf

Voorzorgen ter bescherming van de vliegveldoverste en de assistenten

► Handen wassen bij aankomst, vertrek en na contact met een mogelijk vervuild

oppervlak

► Sociale afstand 1.5m ten allen tijde toepassen

► Indien nodig, extra voorzorgen bijv. masker, handschoenen,…

Checklist « vliegveld »
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Algemene voorzorgen

► Handen wassen bij aankomst, vertrek, na contact met oppervlakken

► Gebruik handschoenen en/of desinfecterende gel na contact oppervlak, 

handvat

► Sociale afstand 1.5m ten allen tijde toepassen

► Eventueel: masker dragen, handschoenen conform de gebruiksaanwijzing

Voorbereiding toestel, externe controles, verplaatsen toestel

► Alle aangeraakte oppervlakken reinigen, ook bij het tanken

► Gebruik alleen materiaal/producten voorzien door eigenaar/club

► Maximum 3 personen, bij voorkeur 2, om een luchtvaartuig te verplaatsen

Controles in de cockpit

► Gebruik uitsluitend door de club/eigenaar voorziene ontsmettingsmiddelen
> Bijv: oppervlakken, besturingsorganen, instrumenten,…

► Mondmasker opzetten alvorens in de cockpit te stappen
> Het masker wordt gedragen zolang men in de cockpit zit

► Andere mogelijke beschermingsmiddelen
> Bijv: film of filter over de vaste microfoon

Checklist « voorbereiding vliegtuig »
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Uitrusting

► Geen gedeeld gebruik (helm, headset,...)

► Handschoenen tenzij gedesinfecteerd alles beschouwen als vervuild

► Chirurgisch of stoffen mondmasker geen FFP2: warm en radio moeilijk

Zelfs solo om de cockpit niet te contamineren

Indien het toestel geen maandelijkse onderhoudsvlucht heeft gemaakt

► Rekening houden met verhoogd risico op motor- of andere panne

► In het circuit blijven om eerst alles te verifiëren vóór navigatievluchten

Verluchting van de cockpit

► Zoveel mogelijk de ventilatie open in vlucht

Checklist « vluchtuitvoering »
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Zelfde algemene voorzorgen als voor de vlucht

► Gebruik handschoenen en/of desinfecterende gel na contact oppervlak, 

handvat

► Minimaal 1.5m afstand tussen mensen

► Maximaal 3 personen, bij voorkeur 2, voor het verplaatsen van toestellen

Reinigen van de cockpit

► Uitsluitend met desinfecterende spray aangeleverd door de club/eigenaar

Reinigen van externe oppervlakken

► Met geschikt materiaal/product aangeleverd door de club/eigenaar

Reinigen van uitrusting

► Bijv: tas documenten – deze tas blijft in het toestel

► Met geschikt materiaal/product aangeleverd door de club/eigenaar

Checklist « na de vlucht »
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