Київська громадська організація Асоціація «ПАРА-СКУФ»

Аеродром Чайка
Асоціація «ПАРА-СКУФ»
Центральний аероклуб ТСОУ

Інструкція по виконанню спортивних і тренувальних стрибків в умовах
Covid-19
ОБМЕЖЕНЕ ВІДКРИТТЯ. Лише для ТАНДЕМІВ, СТУДЕНТІВ та СПОРТСМЕНІВ, які
стрибають (не спілкуються).




Глядачі не відвідують Аеродром.
Дропзона (ДЗ, аеродром) не є місцем, де люди заражаються більше, ніж в будьякому іншому місці в Україні або Києві (Київській області).
 Керівництво аеродрому Чайка стверджує, що з моменту закриття не було нікого, хто
мав Covid-19 або свідомо піддавався впливу Covid-19.
 Керівництво аеродрому вжило заходи профілактики, щоб зменшити ризики
розповсюдження
коронавірусной інфекції.
Були прийняті наступні запобіжні заходи:
1. Ванні кімнати - миються перед відкриттям і часто протягом дня
відбілюючим розчином або хлором.
2. Місця, де люди торкаються поверхонь, обробляються дезинфікуючим
розчином, дверні ручки включно.
3. На Маніфесті - уникання спільного використання комп'ютерів без
рукавичок і масок.
ЇЖА І БАР:
1. Продаж тільки порційних напоїв і їжі.
2. Вживати їжу і напої не в компанії, а на дистанції від інших відвідувачів ДЗ.
3. Свою їжу приносити можна.
ЗНАКИ І БАР'ЄРИ:
1. Біля входу встановлюється знак про ОБМЕЖЕНЕ відвідування ДЗ.
2. Дозволено відвідування тільки: СПОРТСМЕНАМ, ТАНДЕМ-СТУДЕНТАМ,
АФФ-СТУДЕНТАМ, СТАТІКЛАЙН-СТУДЕНТАМ і ТІЛЬКИ при завчасному
резервуванні.
3. Ви не захищені повністю від коронавірусной інфекції на ДЗ.
4. Ніякі люди або застереження не можуть гарантувати захист від Covid-19.
5. Керівництво Аеродрому Чайка вжило максимум профілактичних заходів для
захисту вашого здоров'я, але не дає ніяких гарантій.
6. Ви повинні вжити свої власні профілактичні заходи безпеки.
7. Якщо ви не готові прийняти цей ризик, тоді не стрибайте з парашутом і не
приїжджайте на Аеродром Чайка.

УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ НА АЕРОДРОМІ ЧАЙКА:
1. Відвідувачі, ВИ ЗГОДНІ, ЩО ВИ НЕ ХВОРІ, НЕ КОНТАКТУВАТИ З
ХВОРИМИ І ВИ СВІДОМО НЕ НАРАЖАЄТЕ НА НЕБЕЗПЕКУ захворювання
оточуючих відвідувачів.
2. На Маніфесті не більше 2-х осіб одночасно в будь-який час, відстань між
відвідувачами не менше 2 метрів.
3. Платежі приймаються у вікні, а не в холі Маніфесту.
4. Сплачуйте більші суми за одне відвідування Маніфесту для уникнення
частих відвідувань Маніфесту.
ЗНАКИ на МАНІФЕСТІ:
1. Не більше Двох відвідувачів одночасно на Маніфесті.
2. НЕ засовувати голову в вікно Маніфесту.
3. Маніфест можуть відвідувати тільки особи, які беруть участь в парашутних
стрибках.
ЗНАК на вході в ЛІТАК:
1. Не розмовляй з пілотом.
2. Одягни МАСКУ або ЗАКРИТИЙ ШОЛОМ.
Інформація для Відвідувачів:
1. Шановні Відвідувачі, Ми зазвичай доброзичливі. Але персонал може
уникати спілкування з вами через ситуацію з Covid-19.
2. Діти не допускаються на Аеродром.
3. Уникайте спілкування між собою.
4.
Знаки в туалетних кімнатах і душових:
1. Уникайте дотиків до будь-яких предметів безпосередньо руками.
2. Використовуйте серветки, рушник, рукавички або інший бар'єр між рукою,
кранами та іншими пристроями.
Вказівки для Відвідувачів.
1. Тільки СПОРТСМЕНИ, ТАНДЕМ-СТУДЕНТИ, АФФ-СТУДЕНТИ, СТАТІК
ЛАЙН-СТУДЕНТИ допускаються на Аеродром Чайка.
2. Дітям заборонено перебувати на Аеродромі.
3. Коронавірус не є причиною, щоб не дотримуватися вимог з Безпеки для
здійснення парашутних стрибків.
4. Всі відвідувачі зобов'язані носити захисну маску для обличчя.
5. Захисну маску для обличчя слід носити на Маніфесті, при посадці у літак, в
літаку і в інших випадках настільки часто, наскільки це можливо.
6. Дотримуйтеся дистанції 2 метра на Маніфесті, зоні посадки в літак і в інших
місцях, де це можливо.
7. Уникайте зберігання чужих предметів.
8. Не спілкуйтеся з людьми, які виглядають хворими.
9. Інструктори можуть відмовитися від стрибків з будь-ким, хто здається
хворим.
10. Ніяких рукостискань, дотиків, обійм.
11. Використовуйте Дезінфікуючі розчини для обробки рук.
12. Без глядачів, якщо вони не супроводжують Тандем-студентів.
13. За безпеку відповідає кожен сам.

14. Кожен співробітник ДЗ повинен ввічливо проінформувати глядачів (які не
беруть участі в тандем стрибках), щоб вони не знаходилися на Аеродромі і
попередити керівництво, якщо вони не підуть.
15. Кожен відвідувач підпише ВІДМОВУ і ОПИТУВАЛЬНИЙ лист. Якщо будуть
відповіді «Так», то відвідувач повинен буде покинути Аеродром Чайка.
Запобіжні заходи при виконанні Тандем стрибків, АФФ і Статік Лайн:
1. Інструктори повинні протирати місця торкання на студентських
парашутних системах і студентську підвісну систему Тандему,
використовуючи тільки вологі, віджаті (не мокрі) водяні ганчірки, щоб
протерти, продезінфікувати.
2. Можна використовувати розведений розчин Lysol в аерозольному
балончику - бризкати на ганчірку і протирати місця торкання на
студентських парашутних системах та студентській підвісці Тандему.
3. Не використовувати ХІМІЧНІ РОЗЧИНИ або будь-які інші продукти,
включаючи дезінфікуючі розчини, на Тандем-системах, Студентських
системах або поруч з ними.
4. Тандем-інструктори використовують ЗАКРИТИЙ шолом.
5. Інструктори - мити руки до і після кожної взаємодії зі студентом.
6. Тандем-інструктори та інструктори- носити захисну маску на обличчі,
коли говорите зі студентами, а також просити студентів надягати маску.
7. Тандем-інструктори - при першому взаємодії з Тандем-студентами
проводите їх у ванну кімнату вимити руки.
8. Тандем-Студенти НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ КОМБІНЕЗОНИ (приносять
свій придатний для стрибка одяг).
9. AFF-студенти повинні носити комбінезон - весь день використовувати
один.
Безпека і відповідальність:
1. Не торкатися руками предметів без захисту, щоб уникнути прямого
контакту. Захистом може бути рукавичка, рукав сорочки або інший шматок
тканини або паперу.
2. Часто мити руки.
3. Маніфест: змусити людей чекати зовні, коли 2 людини вже знаходяться
всередині.
4. Маніфест приймає платежі у вікні Маніфесту
5. Періодично, Маніфест нагадує про профілактичні заходи, про миття рук і
можливі ризики через гучний зв'язок.
Безпека і відповідальність Борттехніка:
1. На початку стрибкового дня і між підйомами борттехнік використовує
Дезінфікуючий засіб, щоб протерти внутрішню частину літака.
2. На початку стрибкового дня борттехнік чистить металеві деталі на кожному
ремені безпеки, включаючи ремені безпеки пілота.
3. Перед кожним підйомом борттехнік очищає зовнішню планку літака і бічні
сторони дверей. Будь-яку металеву частину якої може торкнутися
Парашутист або Екіпаж при посадці в літак.
4. Борттехнік стежить за тим, щоб при посадці в літак між парашутистами
підтримувалась відстань в 2 метри, за винятком, коли Тандем-інструктори
тримають за підвіску Тандем-студентів.
5. Борттехнік не дозволяє нікому увійти в літак без маски або закритого
шолома.

Парашутисти, Запобіжні заходи:
1. Парашутисти вживають заходів щодо дистанціювання відповідно до
карантинних норм (2 метра).
2. У місцях укладання парашутів, на території ДЗ, будь-яких приміщеннях ДЗ
парашутисти розподіляються так, щоб створювати відстань в 2 метри між
собою та іншими.
3. DirtDive дотики (наземні тренування), захвати тільки віртуальні, дистанційні
дотики.
4. Глядачів не запрошувати, не привозити.
5. Зона посадки: тримати дистанцію 2 метри при посадці в літак.
ЛІТАК, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
1. Двері можуть бути відкриті на безпечній висоті для забезпечення циркуляції
повітря.
2. Парашутисти повинні використовувати закритий шолом, в разі якщо шолом
відкритий - використовувати маску.
3. Слід уникати щільних (групових) відділень від літака.
4. Для застібання ременів безпеки слід використовувати рукавички, тканину
або інші предмети, які не дозволяють руками контактувати з ременями.
ПІСЛЯ СТРИБКІВ:
1. Парашутисти та персонал відразу ж після стрибків повинні покинути
територію аеродрому.
2. Всі повинні випрати свій одяг і ретельно помитися, щоб не допустити
зараження в суспільстві.

Інструкція розроблена Асоціацією «ПАРА-СКУФ» на базі керівництва парашутного
центру SkydiveCity, Штат Флорида, США

