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Norwegian innfører krav om bruk av
munnbind

Norwegian innfører obligatorisk bruk av munnbind om bord alle flygninger fra
onsdag 17. juni. Dette er i tråd med anbefalingene fra europeiske
luftfartsmyndigheter (EASA). Det er kundenes eget ansvar å besørge eget
munnbind til hele reisen. Helsen og sikkerheten til våre kunder og kolleger er
alltid vår viktigste prioritet. Før avreise vil Norwegian informere kundene om
hvilke retningslinjer som gjelder.

Trygg reise med Norwegian
* Munnbind bidrar til å gjøre reisen tryggere, både for den som bruker det og
medpassasjerer.

* Passasjerer blir bedt om å holde avstand under om bord- og avstigning.

* Håndbagasje plasseres under setet foran for å hindre kødannelse i kabinen.
Håndbagasje som er for stor til å plasseres under setet må sjekkes inn på
forhånd.

* Passasjerer blir spredt rundt i kabinen og midtsetene er de siste som blir
tatt i bruk. Passasjerer som reiser sammen, vil likevel bli plassert ved siden av
hverandre.

* Vi har ingen servering om bord for å minske kontakten mellom reisende og
våre ansatte.

* Vi desinfiserer flyene våre grundig i henhold til strenge retningslinjer, og vi
har et ekstra fokus på kontaktpunkter om bord. Dermed minimeres risikoen
for både passasjerer og kabinpersonale.



* Alle våre fly er i tillegg utstyrt med avansert luftfiltrering som fjerner så
godt som alle mikropartikler i luften, også bakterier og virus. Samme
teknologi brukes i sykehusenes operasjonssaler. All luften i kabinen renses
hvert tredje til fjerde minutt, slik at våre kunder kan føle seg trygge på at
luften om bord er ren når de reiser med våre fly

* Undersøkelser viser at risikoen for å bli smittet om bord på fly er svært liten.
Skulle det oppstå mistanke om smitte om bord på et av våre fly, har vi rutiner
for og utstyr til å håndtere dette.

Historien om Norwegian begynte for over 27 år siden. Norwegian ble
grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly kom på vingene
i 2002. Norwegian har blitt en sentral aktør i internasjonal luftfart. Først med
kortdistanseruter i Europa og senere med langdistanseruter til og fra USA,
Asia og Sør-Amerika. Norwegian har i dag en moderne og drivstoffeffektiv
flåte bestående av Boeing 787 Dreamliner- og Boeing 737-fly.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og fem år på rad har passasjerene stemt frem Norwegian som verdens beste
lavprisselskap på langdistanseruter. I tillegg er Norwegians fordelsprogram,
Norwegian Reward, fire år på rad kåret til «Flybransjens beste fordelsprogram
i Europa/Afrika» under Freddie Awards i USA. Siden 2012 har Norwegian
vunnet over 55 priser for selskapets produkter, service og nyskapning innen
luftfarten.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. 
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