STATE OF KUWAIT
Directorate General of Civil Aviation

دولة الكويت
اإلدارة العامة للطريان املدين

Date:2020/04/18 : التاريخ

Circular No. )2020/48( تعميم رقم
On the instructions of the Ministry of
Health, please follow the following
procedures when carrying out Air
Cargo operations to reduce the
chances of transmission of disease
caused by (COVID-19) virus.
1. Do not disembark the cargo
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. عدم النزول من طائرة الشحن اال للضرورة.1

aircraft except when necessary.
2. If

deemed
necessary
to
disembark the aircraft, full
personal protective equipment
(PPE) must be worn.

 إذا دعت الحاجة للنزول من الطائرة يجب ارتداء.2
.وسائل الوقاية الشخصية الكاملة

3. Maintaining at least two meters

 م) على األقل2  المحافظة على مساااااااافة مترين.3
.عند التعامل مع افراد الطاقم األرضي

(2m) distance when dealing with
ground crew.
4. No physical contact in any way,

. عدم االتصال الجسدي باي شكل من االشكال.4

shape or form.
5. Upon returning to the Aircraft:

• Dispose of Personal Protection
Equipment (PPE) immediately
"in the right way (in sealed bags
prepared for it) before returning
and entering the aircraft."

: عند العودة للطائرة.5
• التخلص من مالبس الوقاية الذاتية مباشرة
"بالطريقة الصحيحة في أكياس محكمة
االغالق المعدة لذلك)" قبل العودة والدخول
.للطائرة
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• Disinfect your hands when
entering the aircraft or after
contacting any shipment of
material transported if any,
before contacting any
surface inside the aircraft.
6. In case of violation of any of the

previous procedures, the crew will
be treated as “contacts” and will
apply the necessary health
procedures followed by the
Ministry of Health.

• تطهير اليدين عند دخول الطائرة أو بعد مالمسة
أي شححححمنة مواد يقل ا اها اد وقدل مالم مالمسححححة
.أي سطح داخم الطائرة

 سيتم، في حال االخالل بأي من اإلجراءات السابقة.6
معاااااملااااة الطاااااقم كمخااااالطين وسااااااايطب علي م
اإلجراءات الصاااااااحيااة الالزمااة والمتبعااة من قباال
.وزارة الصحة

ن ئا ا مدير ا ع م
شئة ا مط ر
 ي ح ىبدهللا ا فداغي.م
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