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Norwegian kansellerer rundt 3000
flygninger og varsler permitteringer
grunnet COVID-19

På grunn av COVID-19-situasjonen forbereder Norwegian kanselleringer av
rundt 3000 av selskapets flygninger fra midten av mars til midten av juni. Det
utgjør cirka 15 prosent av den totale kapasiteten for perioden. Norwegian
innfører også en rekke andre tiltak, inkludert permitteringer av et betydelig
antall ansatte.

Den siste uken har Norwegian opplevd redusert etterspørsel. Som en
konsekvens kansellerer selskapet rundt 3000 flygninger. Kanselleringene



utgjør cirka 15 prosent av den totale kapasiteten for perioden som strekker
seg fra midten av mars til midten av juni og vil påvirke hele rutenettverket.
Norwegian vil komme med ytterligere detaljer så snart de planlagte
endringene er klare. Kunder som berøres vil bli informert direkte.

– Dette er en kritisk tid for hele luftfarten, også for oss i Norwegian. Vi
oppfordrer myndighetene til å iverksette tiltak umiddelbart for å redusere den
økonomiske belastningen for flyselskapene og beskytte viktig infrastruktur og
arbeidsplasser, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

– Dessverre vil kanselleringene få følger for en betydelig andel av våre
kolleger i Norwegian. Vi har innledet formelle samtaler med våre
fagforeninger angående permitteringer av ansatte. Vi kommer til å fortsette å
ha en konstruktiv dialog med fagforeningene og våre kolleger for å komme
oss gjennom denne vanskelige situasjonen sammen, sier Schram.

Norwegian vil oppdatere kundene, finansmarkedet og media så snart de nye
endringene er klare.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36
millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og
Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest
moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre
gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The
International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har
Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter,
ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline
Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

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

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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