
Juhend lennuki meeskonnale 

 

Kui lennukis reisi ajal ilmnevad reisijal kõrgeltpatogeense linnugripi haigusnähud 
(palavik üle 38ºC, köha, nohu, kurguvalu, pea- ja lihasevalu, konjunktiviit jm) ning ta 
viibis eelneva 7 päeva jooksul linnugripi riskipiirkonnas või oli kontaktis 
kõrgeltpatogeense linnugripi haigega või haiguskahtlase isikuga, siis: 
· võimalusel isoleerida nakkuskahtlane reisija teistest reisijatest ja meeskonnast; 
· respiratoorsete sümptomite (köha ja nohu) esinemisel panna nakkuskahtlasele 
reisijale ette kirurgiline kaitsemask, et vältida viiruste levikut teistele reisijatele. Kui 
kaitsemaski ei ole või kui haige reisija ei saa seda hingamisraskuste tõttu kasutada, 
siis tuleb ta varustada hügieeniliste salvrätikute ja prügikotiga kasutatud salvrätikute 
kogumiseks. Hingamisraskuste esinemisel võiks haigele anda hapniku. Lennukis on 
olemas väiksed kaasaskantavad hapnikuballoonid koos maskiga. Hapnikusüsteem 
(mask ja ballonn) tuleb pärast kasutamist desinfitseerida; 
· jagada kirurgilised kaitsemaskid lähikontaktsetele (nakkuskahtlasest isikust 
kuni 2 m kaugusel istuvatele reisijatele) ning teenindavale personalile. Küsida ka 
haige reisija saateisikute (sugulased, sõbrad) terviseseisundi kohta; 
· pesta tihti käsi või kasutada hügieenilisi salvrätte; 
· määrata üks meeskonnaliige (salongipersonalist) haige reisija jälgimiseks ja 
hooldamiseks. Haige reisijaga kontakteerumisel kasutab ta kaitsemaski ja 
kummikindad. Kohe pärast haige reisijaga kokkupuudet võtab ta käest kasutatud 
kaitsekindad ja peseb käed seebiga. Kui käed ei ole nähtavalt saastunud, võib 
kasutada hügieenilisi salvrätte; 
· kaitsemaskid ja kummikindad pärast kasutamist panna prügikotti 
markeeringuga “nakkusohtlikud jäätmed”; 
· võimalusel eraldada tualettruum ainult haigele kasutamiseks. Kui sellist 
võimalust ei ole, siis tuleb pärast haige reisija külastust üldkasutatav tualettruum 
puhastada pesemis- ja desinfektsioonivahenditega (ukse käepide, prügikast ja 
veekraani ventiil, lauapind jne); 
· nii kiiresti kui võimalik (soovitatav vähemalt 20–30 min enne maandumist) 
teavitab lennuki kapten sihtlennujaama kõrgeltpatogeense linnugripi haiguskahtlasest 
reisijast lennuki pardal. Tallinnasse saabuva õhusõiduki kapten teavitab 
Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhti; 
· kuigi sihtlennujaama saabumisel kõiki kontaktseid reisijaid küsitletakse ja 
instrueeritakse, on soovitatav juba lennukis koostada nakkuskahtlasest isikust kolm 
rida ette- ja tahapoole istuvate reisijate nimekiri koos nende kontaktandmetega; 
· pärast reisijate lahkumist tehakse lennuki salongis märgpuhastamine ja 
pindade desinfitseerimine 1%-lise Na-hüpokloriidiga või muu desinfektsiooni 
vahendiga, mida on lubatud kasutada lennukis. 
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