
Ljubljana, 8. 5. 2020 

Splošni ukrepi na javnem letališču za mednarodni zračni promet: 

• Varnostna razdalja med potniki ne sme biti manjša od 2 metra.
• Talne oznake naj določajo ustrezno varnostno razdaljo med potniki.
• Usmerjevalni trakovi so namenjeni za usmerjanje in razmejevanje potnikov.
• Omeji se število potnikov, ki se lahko istočasno nahajajo v potniškem terminalu, upoštevajoč 

procese prihoda in odhoda potnikov.
• Nadzor in usmerjanje potnikov se izvaja ob upoštevanju predpisov.
• Vsak potnik je dolžan zagotoviti svojo masko, ki jo mora nositi v potniškem terminalu, pri 

procesu vkrcavanja in izkrcavanja potnikov, prevozu z avtobusom in v drugih zaprtih prostorih. 
Za potrebe potnikov naj bodo maske na voljo v prodajalnah na letališču.

• Obvezno je razkuževanje rok pred vstopom v potniškem terminal (glavni in stranski vhod). 
Velja za vse potnike, obiskovalce in druge uporabnike.

• Frekvenca razkuževanja prostorov v potniškem terminalu se prilagodi vezano na število 
potnikov.

• Potniški terminal je potrebno večkrat prezračevati in pogosteje čistiti mesta, ki se jih potniki 
dotikajo.

• Potrebno je dodatno osveščanje potnikov o preventivnih ukrepih preko plakatov, monitorjev, 
zvočnih razglasov.

Priporočila za potnike v odhodu in prihodu: 

• varnostna razdalja naj bo 2 metra,
• uporaba obraznih mask v potniškem terminalu je obvezna,
• obvezno je razkuževanje rok pred vstopom v potniški terminal.

Priporočila za prevoz potnikov z avtobusom: 

 število potnikov v avtobusu naj bo omejeno,
 urejen naj bo krožen postopek vstopa in izstopa (spredaj-zadaj),
 zagotovljena naj bo ustrezna varnostna razdalja med potniki in voznikom avtobusa,
 razkuževanje avtobusa je vezano na frekvenco uporabe vozila zaradi prevoza potnikov.

Dodatna zaščita zaposlenih na letališču: 

 namestitev zaščitnih stekel na delovna mesta (prijava na let – »CHECKIN«, izhode na letala –
»GATE«),

 za spremstvo in pomoč potnikom (služba za oskrbo potnikov) je potrebna uporaba obraznih
mask in rokavic za enkratno uporabo,

 za pregled potnikov in drugega osebja na varnostnih kontrolnih točkah (varnostniki) je
potrebna uporaba osebe varovalne opreme (obrazne maske, rokavice za enkratno uporabo in
zaščitna očala),

 za natovarjanje in raztovarjanje ter čiščenje kabine letala oziroma na splošno za opravljanje
nalog na/v letalu je potrebna uporaba obrazne maske.


