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VERKLARING  
ATO Instructievlucht onder Covid-19 beperkingen 

 

 
Ondergetekenden verklaren beiden, in het kader van een gezamenlijk te houden 
ATO instructievlucht met een vliegtuig van Oscar Luchtvaartbedrijf B.V., dat; 
 

1) zij zich bewust zijn van de risico’s verbonden aan het gezamenlijk aanwezig 
zijn in een gesloten luchtvaartuig op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar, 

2) zij en hun huisgenoten thans en gedurende de afgelopen 14 dagen geheel vrij 
zijn en zijn geweest van luchtwegklachten of andere symptomen (zoals; 
koorts, keelpijn, smaak- en reukverlies, snotteren/niezen, hoesten, 
kortademig, spierpijn of pijn achter de ogen) die zouden kunnen wijzen op een 
besmetting met het Covid-19 virus, 

3) zij zich geheel conformeren aan de aanvullende regels op pagina 2-3 van 
deze verklaring. 

4) zij, mochten zij desondanks besmet blijken te zijn in de nabije toekomst, 
zowel de entiteiten ‘Aero Club Hilversum-Amsterdam’ (ACHA), ‘Oscar 
Luchtvaartbedrijf’ BV (Oscar) en de ‘Approved Training Organization’ (ATO-
227), alsmede hun individuele bestuursleden vrijwaren van iedere mogelijke 
aansprakelijkheid voor deze besmetting en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen, 

 
 
Hilversum, datum ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam:  Naam: 
  
Flight Instructor (Student) Pilot 
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Aanvullende regels Les-, instructie- en examenvluchten  
 

a) Voor aanvang van elke les (briefing/vlucht) voldoen student/instructeur beide aan 
de hieronder vermelde “Gezondheidscheck Contactberoepen”. Tijdens de 
‘BRIEFING’ en ‘DEBRIEFING’, die plaatsvinden in het leslokaal, wordt minimaal 1,5 
meter afstand gehouden. Voor én na de vlucht wassen zowel de instructeur als de 
leerling goed hun handen met zeep. ADVIES: raak niet je gezicht aan tijdens of na 
de vlucht, 
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b) Instructeurs gebruiken hun persoonlijke headset en zien er op toe dat deze niet 
door anderen wordt gebruikt, 

 

c) Studenten gebruiken bij voorkeur hun persoonlijke headset of ontsmetten de leen-
headset ZELF, 

 

d) Studenten/instructeur zullen gedurende de tijd dat zij beiden in het vliegtuig 
verblijven gebruik maken van de door de ATO verstrekte beschermingsmiddelen: 

 

• Handschoenen (latex)  

• Mondkapje 

• Kunststof gezichtsmasker (ná ontsmetting herbruikbaar) 

 

Hiervoor zal € 7,50 aan de student in rekening wordt gebracht onder vermelding van: 
“Beschermmiddelen”, 

 

e) Vluchten worden alleen uitgevoerd naar locaties/vliegvelden waar adequate 
afhandeling beschikbaar is, 

 

f) Zodra de bemanning buiten het vliegtuig is, worden de richtlijnen van RIVM 
gevolgd of strengere richtlijnen indien die ter plaatse gelden, 

 

g) Vóór de vlucht wordt het vliegtuig door de instructeur ontsmet. Hierbij ligt de 
nadruk op de bedieningsorganen van het vliegtuig. Van het ontsmetten wordt een 
aantekening gemaakt in het losbladig journaal: “ontsmetting uitgevoerd”. Het 
journaal wordt door Operations bewaard, 

 

h) Ook nà de vlucht wordt het vliegtuig door de instructeur ontsmet, 

 

i) Ná de vlucht draagt de instructeur zorg voor het zorgvuldig afvoeren van eventueel 
gebruikte persoonlijke beschermmiddelen en ontsmettingsmateriaal (doekjes , 
flacons etc.) 

 

 

 

*Overal waar hierboven over ‘ontsmetten’ gesproken wordt, wordt bedoeld het reinigen van 
bedieningsorganen of oppervlakken met Isopropyl alcohol en (pluisvrije) 
ontsmettingsdoekjes die door de instructeur zullen worden verstrekt. 
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