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PROFISSIONAIS DA AVIAÇÃO SÃO CRUCIAIS PARA O
BRASIL DERROTAR CORONAVÍRUS
“O Brasil e o mundo enfrentam uma de suas piores crises na saúde e na
economia em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e, neste
momento, além dos profissionais da saúde, pilotos, comissários e aeroviários
são cruciais para o enfrentamento da situação de adversidade.
Sem o trabalho desses profissionais, não há como transportar com a urgência
necessária medicamentos, vacinas, ventiladores mecânicos, médicos,
enfermeiros e insumos aos locais onde vidas humanas precisam ser salvas.
O Governo Federal, por meio dos ministérios da Infraestrutura e da Saúde, além
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), busca oferecer todo o suporte necessário para
que pilotos, comissários e aeroviários sigam exercendo suas atividades com a
proteção necessária à sua saúde e à segurança de voo.”
Fonte: ANAC
https://www.anac.gov.br/coronavirus/profissionais-da-aviacao-civil/vejatambem/cartilha-orientacoes-para-pilotos-e-comissarios

A Associação Brasileira das Empresas de Táxi Aéreo e Manutenção de Produtos
Aeronáuticos (ABTAER), por meio do time de Segurança Operacional da
Operação Dínamo Brasil, traz algumas recomendações para evitar o contágio
dos tripulantes e de todos os envolvidos nas operações.
Mesmo dando continuidade aos nossos serviços, é necessário que tenhamos
atenção e cuidados redobrados no transcorrer desse cenário de contágio.
Precisamos que todos se resguardem e estejam atentos as recomendações do
Ministério da Saúde sobre cuidados de isolamento necessários nesta pandemia.
Isso é importante para você̂ e sua família.
Confira os sintomas mais comuns

Recomendações:







Atenção especial deve ser dada à circulação em aeroportos. Evite
permanecer desnecessariamente nas áreas comuns dos terminais, pois
isso eleva o risco de contágio.
Vá para o aeroporto somente quando a carga estiver pronta para o
carregamento. Isto reduz a exposição ao contágio em caso de atraso na
entrega dos insumos.
Lave sempre as mãos. Para as aeronaves que não possuam lavatório a
bordo, é recomendado o uso de álcool em gel. Alertamos para que não
deixem o frasco em locais que possam produzir calor. Em caso de
combustão, a chama do álcool em gel é praticamente invisível.
Mantenha limpa e desinfetada a cabine de comando com produtos
recomendados e disponibilizados por sua empresa.
A profilaxia e os cuidados essenciais buscam proliferar uma cultura de
higiene, fundamental no processo de controle de contágio da doença;

O ambiente da cabine é totalmente inóspito ao controle da contaminação, por
isto recomendamos que:




Ventile a aeronave, abrindo portas e janelas sempre que possível quando
no solo;
Evite nesse momento apertos de mão e abraços. O distanciamento e
isolamento social deve ser mantido sempre que possível;
Durante o voo, evite a troca de postos de pilotagem e o compartilhamento
de objetos.

Caso a tripulação venha suspeitar de algum evento de saúde a bordo, deve
seguir os procedimentos estabelecidos pela ANVISA:
ANTES DO POUSO:
1. O comandante, ao tomar conhecimento do fato, deverá:
a) Notificar o evento à torre de controle;
b) Adotar, ainda na aeronave, as medidas recomendadas pela autoridade
sanitária e pelo apoio médico;
c) Informar de imediato e quando houver alteração ao órgão de controle
de tráfego aéreo os seguintes dados:












Número de viajantes a bordo;
Número de viajantes com a suspeita;
Sinais e sintomas;
Estado geral do caso suspeito;
Ocorrência de atendimento médico a bordo;
Dados dos casos suspeitos (nome, idade, sexo, assento);
Procedência do caso suspeito, incluindo escalas e conexões;
Se o caso suspeito viaja só ou em grupo;
Tipo de aeronave;
Tempo estimado de voo até o pouso;
Autonomia de voo.

Para mais informações, acessar o link da ANVISA:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/PROTOCOLO+01+Atendimento+de+evento+a+bordo+de+aeronave/efd066bd-7d13-471e-a67a8d6ee8fa6a35
Lembre-se que você é essencial para a guerra contra o COVID-19. Bons voos
e conte com time de Segurança Operacional da Operação Dínamo Brasil!
Contato: operacao.dinamo.fale.conosco@gmail.com

