
  

                    Επανέναρξη πτήσεων και λήψη µέτρων ασφαλείας Χαίρομαι που βλέπω ότι οι πτήσεις γενικής αεροπορίας (ΓΑ) έχουν ξαναρχίσει σε όλη την Ευρώπη. Μετά από έναν μακρύ χειμώνα και την αναστολή των πτήσεων εξαιτίας του  COVID-19, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στους αιθέρες. Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε πτήση, αφιερώστε χρόνο στη λεπτομερή προ πτήσεως επιθεώρηση καθώς και στον προσεκτικό έλεγχο των εγγράφων πλοϊμότητας του αεροσκάφους σας ώστε να βεβαιωθείτε για την πλοϊμότητά του. Ελέγξτε προσεκτικά τον καιρό, σχεδιάστε την πτήση σας και ενημερωθείτε αν ισχύουν τυχόν τοπικοί περιορισμοί.  Η κατάσταση δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Επίσης, βεβαιωθείτε  για την εγκυρότητα των εξειδικεύσεων/ ικανοτήτων σας καθώς και των ιατρικών πιστοποιητικών σας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που ισχύουν στις περισσότερες χώρες.   Υγειονομικά μέτρα εφαρμόζονται πλέον και για τα αεροσκάφη ΓΑ με στόχο την προστασία των χειριστών και των επιβατών. Σε συνεργασία με την κοινότητα ΓΑ, ο EASA δημοσίευσε πρόσφατα ένα φυλλάδιο όπου περιγράφονται 

ορθές πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζουμε όταν εκτελούμε πτήσεις με το αεροσκάφος μας. Μετά από ένα τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα αποχής, κρίνεται σκόπιµο για όλους µας να φρεσκάρουµε τις δεξιότητες και τις ικανότητές µας. Εξετάστε το ενδεχόµενο να κάνετε µια πτήση µε εκπαιδευτή. Όταν αποφασίσετε να πετάξετε, φροντίστε να πραγματοποιήσετε την πρώτη σας πτήση σε ευνοϊκές  συνθήκες. Αποφύγετε να πετάξετε όταν στο αεροδρόμιο  επικρατεί κακός καιρός καθώς και κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον για τις πρώτες πτήσεις. Σας συνιστώ να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να δείτε την εξαιρετική παρουσίαση που ετοίμασαν οι φίλοι μας στο Συμβούλιο Ασφάλειας της Γενικής Αεροπορίας (GASCo) του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία έχει δημοσιεύσει ο EASA στον σχετικό ιστότοπο της κοινότητας ΓΑ.  Στην ενότητα «RELATED CONTENT» μπορείτε να βρείτε συνδέσμους αναφορικά με: -GA operations during COVID -GASCo return to flying presentation  Καλές προσγειώσεις!  Σάνυ 


