Versioni shqip në faqen prapa

INFO COVID-19
Disease caused by the
SARS-COV-2 virus

Plan your journey
Do not go to the airport if you have the following symptoms: fever, cough, shortness of breath, loss of taste or smell.
Complete your statement of health prior to checking in.
Ensure you have enough medical face mask for your journey.

To the airport
Be aware that only travellers may enter the airport terminal buildings.
Leave enough time to allow for checks and new procedures.
Follow cough etiquette and wear medical face mask to protect yourself
and your fellow passengers.

Departure airport
Ask airport or Air Albania staff if you have any questions or concerns.
Check in online if possible, bring everything you need for your
journey and have all documents ready.
Make sure to practice physical distancing wear a medical face mask and expect to be
refused boarding if you don't comply with thermal screening, if requested.

On the plane
Practice hand hygiene, follow cough etiquette and wear a medical face mask.
Watch the cabin safety demonstration to be aware of specific instructions for your flight.
If you feel ill while travelling, inform crew and seek medical care as soon as possible.
Limit your movement in the cabin to that essential for well-being.
In order to minimize physical contact with your environment, you will only be allowed to take personal
and valuable belongings with you in the permitted size (max. 40x30x15 cm and no more than 4 kg.).
All other cabin baggage will be received during the check-in process as registered baggage.
our unused cabin baggage allowance will be added to your baggage allowance.

Arrival airport
Practice physical distancing, hand hygiene and cough etiquette and wear a medical.
Collect your bags and leave the terminal building as soon as possible.
Reduce the risk of virus transmission by minimising interaction with people in the arrival terminal.
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English version on the back of this page

INFO COVID-19
Sëmundje e shkaktuar
nga virusi SARS-COV-2

Planifiko udhëtimin tënd
Mos shko në aeroport nëse ke simptomat në vijim: Temperaturë, Kollë, Marrje-fryme, Humbje të Shijes ose Nuhatjes.
Plotëso deklaratën tënde të shëndetit përpara kontrollit për në bord të avionit.
Sigurohuni që keni maska mjekësore për fytyrën, mjaftueshëm për udhëtimin tuaj.

Për në aeroport
Ndërgjegjësohuni që vetëm udhëtarët mund të hyjnë në ndërtesat e terminalit të aeroportit.
Lini kohë mjaftueshëm për realizimin e kontrolleve dhe procedurave të reja.
Ndiqni etikën e kollitjes dhe mbani maskë mjekësore në fytyrë për të
mbrojtur veten dhe pasagjerët e tjerë.

Aeroporti i nisjes
Pyesni personelin e aeroportit ose stafin e Air Albania nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim.
Kontrolloni biletën online nëse mundeni, merrni me vete çdo gjë që ju nevojitet për
udhëtimin tuaj dhe mbani dokumentat tuaja gati.
Sigurohuni të mbani distancën fizike, të mbani maskën mjekësore për fytyrën dhe
përgatituni dhe për refuzimin e hipjes në avion, nëse nuk e mbani një të tillë.
Nënshtrojuni kontrollit të temperaturës.

Në avion
Praktiko higjenën e duarve, ndiq etikën e kollitjes dhe vendos maskën mjekësore për fytyrën.
Ndiq udhëzimet e demostruara nga ekuipazhi i kabinës për t’u ndërgjegjësuar për fluturimin tuaj.
Nëse ndiheni sëmurë gjatë udhëtimit tuaj, informoni ekuipazhin
dhe kërkoni kujdes shëndetësor sa më parë.
Kufizoni lëvizjen tuaj në kabinë, lëvizni vetëm për arsye të domosdoshme.
Në mënyrë që të minimizojmë kontaktin fizik në ambientin tuaj, ju lejohet të merrni sendet tuaja
personale dhe me vlerë në përmasat e caktuara (max 40x30x15 dhe jo më shumë se 4 kg).
Të gjitha bagazhet e tjera të dorës do të dorëzohen tek Check-ini si bagazhe të regjistruara.
Pjesa tjetër e mbetur për bagazhin e dorës do t’i shtohet peshës së bagazheve.

Aeroporti i mbërritjes
Praktikoni distancën fizike, higjenën e duarve, etikën e kollitjes dhe mbani një
maskë mjekësore për fytyrën tuaj.
Pasi të merrni bagazhin tuaj, lëvizni nga aeroporti sa më parë të jetë e mundur.
Zvogëlo rrezikun e transmetimit të virusit duke minimizuar ndërveprimet me njerëzit
gjatë lëvizjes në terminalin e mbërritjes.
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