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Norwegian fjerner krav om mundbind i
Skandinavien

Smittesituationen og afviklingen af myndighedernes restriktioner i Danmark,
Norge og Sverige gør, at det fra mandag den 18. oktober ikke længere er krav
om mundbind om bord på indenrigsruter og imellem disse lande.

Efter anbefaling fra EASA, EU’s luftfartssikkerhedsagentur, indførte
Norwegian krav om brug af mundbind om bord den 17. juni 2020. Med
baggrund i dagens smittesituation og stadig færre restriktioner bortfalder nu
kravet om mundbind på flyvninger i og mellem de skandinaviske lande.

Norwegians tilgang har været at opretholde kravet i så kort en periode som



mulig, men alligevel så længe som nødvendigt. Passagerer, der fortsat ønsker
at bruge mundbind, kan selvfølgelig stadig gøre det.

Fortsat krav om mundbind udenfor Skandinavien

Norwegian opretholder kravet om mundbind ombord på flyvninger til øvrige
europæiske destinationer, fordi smittesituationen i landene i Europa er
varierende. I oktober flyver Norwegian 159 ruter inden- og udenrigsruter til
populære destinationer i Europa og har dermed betydelig international
aktivitet.

Passagerer bør være opmærksomme på, at der fortsat er krav om mundbind i
de fleste nordiske og europæiske lufthavne. Derudover er det sådan, at rejser
med mellemlanding, hvor første del af rejsen foregår i eller mellem Danmark,
Sverige og Norge og anden del af rejsen går ud af området, skal passageren
alene bære mundbind på den del af rejsen, der går ud af området.
Passagererne opfordres til at sætte sig ind i gældende regler.

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser. Norwegian er kåret til Europas
bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians
fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens
bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012
har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og
nyskabelse indenfor luftfart. I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der
underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive
klimaneutralt inden 2050. Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et
netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.

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

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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