
Before or during a 
flight 

Coronavirus

• Do not fly if you have 
a fever, cough, cold, 
difficulty breathing or 
flu-like symptoms 
• If you feel ill while 

Protect Yourself 
and Others

from illness while flying – 
reduce thge risk

 
• Clean hands 
frequently and well 
with alcohol-based 
hand rub or soap 
and water
• Avoid close contact travelling, inform crew 

and seek medical care 
ASAP

• Share your travel 
history with your 
health care providers

with others who have 
a fever, cough, cold, 
difficulty breathing or 
flu-like symptoms
• When coughing and 
sneezing, cover mouth 

and nose with flexed 
elbow or tissue – 
dispose of tissue 
immediately and 
wash hands
• Avoid touching eyes, 
nose or mouth

Food safety
• Avoid eating raw or 
undercooked animal 

products (meat, milk, etc.)
• Wash your hands every 

time you handle food

A.  shows signs of being ill

B.  is confirmed ill the crew should:

• Make use of protective equipment 
(single use gloves and mask) when in 
contact with passengers exhibiting 
symptoms of an acute respiratory 
infection (cough, frequent sneezing, 
runny nose, sore throat, difficulty 
breathing).

• Use the health part of the aircraft 
general declaration to register the health 
information on-board and submit it to the 
Point of Entry health authorities when 
required by a State’s representative;

• Ask passengers to complete passenger 
locator card forms to identify where in 
the aircraft the passenger is seated 
along with information regarding their 
immediate travel plans and contact 
details.*

• Recommend to passengers to self- 
report if feeling ill as described above;

• Use gloves when handling items such 
as used napkins, glasses and food trays.

*The information is for authorised public health purposes 
according to law. 
A passenger locator form can be downloaded at: 
www.who.int/ihr/ports_airports/locator_card/en/ 

IF A PASSENGER...

Follow the advice of the local public health authorities. 

Fyrir flug og um borð

Kórónaveira

• Ekki ferðast ef þú ert 
með hita, hósta, kvef, 
öndunarörðugleika eða 
flensueinkenni.

Verðu þig og aðra
fyrir veikindum þegar þú 

ferðast og dragðu úr 
mögulegri smithættu

• Þvoðu hendur oft 
og vel með sápu eða 
notaðu handspritt.

• Ef þú finnur fyrir 
veikindum á ferðalaginu,  
láttu áhöfn vita og 
leitaðu læknishjálpar 
án tafar.

• Greindu heilbrigðis- 
starfsfólki frá ferðum 
þínum síðustu vikur.

• Forðastu snertingu 
við einstaklinga sem 
eru með hita, hósta, kvef, 
öndunarörðugleika 
eða flensueinkenni.  

• Þegar þú hóstar eða 
hnerrar, haltu fyrir 
munn og nef með bréfi 
eða olnbogabót.  
Hentu bréfinu strax 
og þvoðu hendur. 

• Varastu að snerta 
augu, nef eða munn.

Matvælaöryggi
• Varastu að borða hráar eða 
lítið eldaðar dýraafurðir (kjöt, 

mjólk o.s.frv.)

• Þvoðu hendur í hvert skipti 
sem þú meðhöndlar matvæli

A.  sýnir einkenni veikinda

B.  reynist veikur skal áhöfn:

• Notið hlífðarbúnað (einnota hanska og 
grímu) í samskiptum við farþega sem 
sýna einkenni öndunarfærasýkingar 
(hósta, hnerra, nefrennsli, hálsbólgu, 
öndunarörðugleika).

• Nota heilbrigðishluta komuskýrslu til 
þess að skrá heilsufarsupplýsingar um 
borð og tilkynna til heilbrigðisyfirvalda 
á komustað, sé þess er krafist.

• Biðja farþega að fylla út 
staðsetningarkort farþega (e. 
passenger locator card form)* til að 
gera grein fyrir hvar í vélinni 
farþeginn situr ásamt því að safna 
upplýsingum um ferðaáætlun og 
síma/netfang.

• Mæla með því við farþega að þeir 
greini frá ef þeir finna fyrir einkennum 
eins og lýst er að ofan.

• Notið hanska við meðhöndlun hluta á 
borð við notaðar munnþurrkur, glös og 
matarbakka.

*Upplýsingunum er safnað í lýðheilsutilgangi skv. lögum.  
Staðsetningarkort farþega má finna hér: 
https://www.who.int/ihr/ports_airports/locator_card/en/

EF FARÞEGI...

Fylgið fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda á hverjum stað.


