MATKUSTAJAN PRO-VINKIT:
NÄIN PIDÄT HUOLTA ITSESTÄSI
LENTOKENTÄLLÄ

VALMIINA LENTOON?
ENNEN KUIN PYÖRÄT IRTOAVAT MAASTA, VOIT SUOJELLA ITSEÄSI JA VÄLTTÄÄ TURHIA ALTISTUMISIA NÄILLÄ VINKEILLÄ.

Ennen koneeseen nousemista
ENNEN KUIN LÄHDET: Suunnittele
matkasi niin, että vietät mahdollisimman
vähän aikaa lentokentällä. Pitkä
oleskelu tarkoittaa myös enemmän
altistumismahdollisuuksia. Pidä mukanasi
riittävästi kasvomaskeja, käsidesiä ja muita
hygieniatarvikkeita koko matkasi ajaksi.
MATKALLA KENTÄLLE: Saavu
mahdollisuuksien mukaan omalla autolla
tai perheenjäsenen kyydillä. Vältä julkista
liikennettä ja kimppakyytejä.
LÄHTÖSELVITYS: Tee lähtöselvitys
netissä tai kännykässä. Jos se ei ole
mahdollista, suosi itsepalvelua kentällä
välttääksesi ihmiskontakteja. Desinfioi
automaatin painikkeet ja kosketusnäyttö
ennen käyttöä.
MATKATAVARAT: Desinfioi ruumaan
menevän matkalaukkusi kahva, kun
jätät sen lähtöselvitykseen, niin suojaat
myös matkatavarankäsittelijöitä. Pidä
usein tarvitsemasi tavarat lähelläsi esim.
taskuissa, niin sinun ei tarvitse aukoa
hyllyn luukkua ja kaivella tavaroitasi kesken
lennon.

RUOKA JA JUOMA: Vältä runsasta
syömistä ja juomista lentokentällä. Jos
tarvitset evästä, tuo se mukanasi. Jos se
ei onnistu, suosi erillispakattuja annoksia
ja vältä itsepalvelua ja buﬀettia. Käytä
pakattuja veitsiä ja haarukoita ja desinfioi
pöytäsi, tuolisi ja kätesi ennen syömistä.
Pidä turvaväli muihin matkustajiin.
Varauduthan siihen, että monet lentoyhtiöt
ovat rajoittaneet tai lopettaneet ruoka- ja
juomatarjoilun koneessa.
WC:SSÄ KÄYNTI: Jos mahdollista, vältä
julkisia WC:itä. Jos se ei onnistu, vältä
paljon kosketeltuja pintoja parhaasi
mukaan. Puhdista kätesi jälkikäteen
perusteellisesti.
PORTILLA: Jos istut alas odottamaan
koneeseen pääsyä, desinfioi tuolisi. Muista
jälleen pitää etäisyyttä kanssamatkustajiin.
KONEESEEN NOUSU: Muista pitää
etäisyyttä muihin matkustajiin myös
koneeseen noustessasi ja siellä ollessasi.
Desinfioi istuimesi, käsinojat, tarjotinpöytä
ja muut alueet, joita kosketellaan paljon.
Jos sijoitat matkatavaroitasi hyllylle,
puhdista kätesi sen jälkeen.
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Laskeutumisen jälkeen
KONEESTA POISTUMINEN: AVältä
sumppuuntumista muiden matkustajien
kanssa odottaessasi koneesta
poistumista. Jos otat matkatavaroita
ylälokerosta, puhdista kätesi jälkeenpäin.

LENTOKENTÄLTÄ POISTUMINEN:
AÄlä jää kuluttamaan aikaa lentokentälle
vaan poistu sieltä mahdollisimman pian.
Tässä välissä kannattaa vaihtaa maski
puhtaaseen. .

MATKATAVAROIDEN KERÄÄMINEN:
Muista pitää etäisyyttä muihin
matkustajiin, kun jonotat
matkatavaroitasi. Desinfioi ne heti. .

Lisää hyödyllisiä matkustusvinkkejä löydät Travel Vitals™ -sivustoltamme. Sieltä löydät myös ajantasaisen
matkustustiedon, kuten rajoitukset, tarvittavat suojavarusteet ja karanteenivaatimukset.
Lataa myös käyttöösi Amex GBT Mobile -sovellus, jotta saat kaiken irti American Express Global Business
Travelin tarjomista palveluista.
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