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NOTAM: A/X1208/21
Pro zajištění bezpečného a rychlého dodání Covid-19
vakcín provozovatelé letadel přepravující tyto vakcíny
by měli požádat Úřad pro civilní letectví o udělení
výjimky z ATFM opatření pro každý let, který je
považován za kritický. Po udělení výjimky musí být
uvedeno v poli 18 letového plánu STS/ATFMX a
RMK/VACCINE. Provozovatelé letadel převážející
vakcíny Covid-19 pravidelně mohou požádat předem o
povolení výjimky pro všechny lety, kterých se to týká.
Žádosti musí být předloženy v souladu s AIP ENR
1.9.1.8.3.2.

To ensure safe and expeditious delivery of Covid-19
vaccines, aircraft operators of flights carrying such
vaccines should ask approval from Civil Aviation
Authority for exemption from ATFM measures for each
flight deemed critical. Upon approval, STS/ATFMX and
RMK/VACCINE shall be inserted in item 18 of the flight
plan. Aircraft operators carrying Covid-19 vaccines
regularly may request approval in advance for all flights
involved. Applications must be submitted in
accordance with AIP ENR 1.9.1.8.3.2.

-KONEC-

-END-

