
Riglyne vir 
lugreise

Een van die Covid-19-pandemie se newe-effekte is grense wat gesluit is, minder reisgeleenthede en lugdienste wat nie na baie 
plekke toe kan vlieg nie. Vanaf 21 Maart 2021, soos dit in die Staatskoerant gepubliseer is, is 22 binnelandse lughawens egter in 
bedryf en internasionale lughawens is oop:

Bram Fischer International Lughawe
Cape Town International Lughawe
East London Lughawe
George Lughawe
Hoedspruit Lughawe
Kimberly Lughawe
King Shaka International Lughawe
Kruger Mpumalanga International Lughawe
Lanseria International Lughawe
Margate Lughawe
Mthatha Lughawe
OR Tambo International Lughawe
Phalaborwa Lughawe
Pietermaritzburg Lughawe
Pilanesburg Lughawe

Binnelandse vlugte:

Al drie is oop vir internasionale geskeduleerde bedrywighede en 
huurvlugte met passasiers. Hulle werk ook tydens die ure van die 
aandklokreël.

#UnityinAction

Die volgende lughawens is oop vir besigheid: Plettenberg Bay Lughawe
Polokwane Lughawe
Port Elizabeth International Lughawe
Richards Bay Lughawe
Sishen Lughawe
Skukuza Lughawe
Upington International Lughawe

Internasionale vlugte vertrek vanaf:
OR Tambo International Lughawe
King Shaka International Lughawe
Cape Town International Lughawe



Covid-19-regulasies vereis 
dat jy ’n sosiale afstand 
moet handhaaf en ’n 
masker moet dra.

Jou temperatuur sal gemeet 
word.

Trollies word ontsmet, 
maar dit is die moeite 
werd om die handvatsels 
af te vee wanneer jy ’n 
trollie gebruik.

Reis na die lughawe toe: 

Ontsmet jou hande wanneer jy 
jou instapkaart oorhandig of ’n 
kaartjie van grondpersoneel 
ontvang.

Wees bewus daarvan dat die 
meeste lugdienste ’n beleid van 
geen aanraking nie ten opsigte 
van enige kliëntdokumente of 
persoonlike items het, tensy 
hulle passasiers met spesiale 
behoeftes bystaan.

Waar busse verskaf word om na of 
van ’n vliegtuig vervoer te word, mag 
slegs 50% van die sitplekke beset 
word. Instruksies van die 
grondpersoneel moet gevolg word, 
en ontsmettingstasies op busse 
moet gebruik word.

As jy op pad is lughawe toe, mag jy binne die ure van die aandklokreël reis. ’n Vliegkaartjie moet getoon word om te wys waarheen jy op pad is indien 
jy deur wetstoepassers voorgekeer word.

Beweeg veilig deur die lughawe: 
Die stappe hieronder geld vir alle binnelandse en internasionale vlugte:



In-vlugprosedures is min of meer 
dieselfde vir binnelandse en 
internasionale vlugte. Die enigste 
groot verskil is dat geen spyseniering 
op binnelandse vlugte toegelaat word 
nie, terwyl maaltye wel op 
internasionale vlugte bedien word.

Passasiers op binnelandse vlugte 
mag nie hulle eie kos op vlugte 
neem en eet nie. Slegs gebottelde 
water sal op versoek bedien word.

Passasiers wat bekommerd is oor die 
gehalte van lug op die vliegtuig, kan 
ontspan, aangesien binnelandse 
operateurs se vliegtuie met HEPA-filters 
(hoëdoeltreffendheid-deeltjielugfilters) 
toegerus is wat kieme en virusse 
verwyder en die kajuit se lug elke drie 
minute weer filtreer.

Binnelandse vlugte:
Wanneer hulle plaaslik vlieg, is reisigers met reisdokumente die enigste persone wat eindpuntgeboue mag binnegaan.
Geen bewys is nodig dat reisigers ingeënt is of ’n geldige Covid-19-toetssertifikaat het nie.

Wees ten minste twee uur 
voor jou vlugtyd op die 
lughawe.

Dra ’n gesigsmasker, 
aangesien gesigskerms 
nie toegelaat word nie.

Hou ’n mediese sertifikaat 
byderhand as jy nie ’n 
masker kan dra nie.

Wees bereid om jou 
temperatuur te laat neem.

In-vlugprosedures:



Tydens vlugte: 

Maskers moet gedra word 
en die mond en neus 
bedek.

Beweging in die kajuit moet 
vermy word.

Wanneer jy die vliegtuig 
verlaat, wag op instruksies 
van die vlugpersoneel.

Bly sit en staan net op wanneer 
sosiale distansiëring gehandhaaf 
kan word.

Wanneer jy die toilette aan boord gebruik, tref die volgende voorsorgmaatreëls:

Laat ’n rukkie verloop voordat jy die gerief ná ’n ander passasier gebruik.

As die klap oop is, maak dit toe en spoel die toilet voordat jy dit gebruik.

Ontsmet jou hande voordat jy die vertrek binnegaan en wanneer jy dit verlaat.

Moenie met jou kaal hande aan die toiletklap raak nie. Gebruik ’n snesie en 
ontsmet dan jou hande.



As jy internasionaal reis, moet jy ’n 
inentingsertifikaat of bewys van ’n 
negatiewe Covid-19-toets hê wat deur 
die Wêreldgesondheidsorganisasie 
erken word en wat hoogstens 72 uur 
voor die reisdatum uitgereik is.

As jy nie ’n negatiewe 
Covid-19-toets kan verskaf 
nie, sal jy by jou aankoms op 
eie koste ’n antigeentoets 
moet laat doen.

As jy by jou aankoms 
positief toets, sal jy vir 
tien dae op jou eie 
onkoste moet isoleer.

Vereistes op internasionale vlugte:

Jy moet tydens die vlug ’n 
masker dra.

Spyseniering word op internasionale vlugte toegelaat. Dit is die operateur se verantwoordelikheid om al die versagtings-, gesondheids- en 
veiligheidsmaatreëls te tref wat nodig is om die verspreiding van Covid-19 te beperk.

Wat lugdienste doen om vliegtuie Covid-19-vry te hou: 
Lugdienste regoor die wêreld, of hulle nou binnelandse of internasionale operateurs is, rapporteer dat hulle verskeie stappe doen om die risiko van 
Covid-19-infeksies te verminder. Hoewel dit van lugdiens tot lugdiens kan verskil, is die algemeenste voorsorgmaatreëls:

Ontsmetting van 
die vliegtuig se 
binnekant en 
beroking tussen 
vlugte.

Verskaffing van 
maskers en 
persoonlike 
ontsmettingsmidd
els aan personeel 
wat met passasiers 
werk.

Toerus van vliegtuie met 
hoëdoeltreffendheid-deeltjielugfilters 
(HEPA-filters). Dit sirkuleer en verfris 
die lug in die kajuit terwyl deeltjies so 
klein as 0,1 tot 0,3 mikron opgevang 
word – dit is klein genoeg om die 
Covid-19-deeltjies te onderskep.

Verseker dat sosiale 
distansiëring aan 
boord plaasvind 
deur nie alle 
sitplekke toe te wys 
nie.

Verskaffing van 
higiënestelle met ’n 
masker, antibakteriële 
lappies,
handskoene en 
handsaniteerder aan 
passasiers.



Lughawesitkamers bied veilige ontspanning:
Lughawesitkamers wat ontspanning en verversings voor binnelandse en internasionale vlugte verskaf, is by alle Suid-Afrikaanse lughawens beskikbaar. 
Aangesien dit deur privaat operateurs bedryf word en slegs aan kwalifiserende reisigers dienste verskaf, is verskillende geriewe beskikbaar en bedryfsure 
kan verskil.

Nuwe bedryfsprosedures:
Om seker te maak dat reisigers dit veilig kan gebruik, word omvattende Covid-19-voorsorgmaatreëls by lughawesitkamers getref. Dit sluit in:

Beperking van die 
getal gaste wat in 
die sitkamer 
toegelaat word en 
die verpligting dat 
gebruikers moet 
bespreek voordat 
hulle toegelaat word. 
Geen instapgaste 
word toegelaat nie.

Ontsmetting van 
oppervlakke en die 
perseel. Hierdie 
stappe sluit in: 
Gebruik van 
“langlewe-ontsmetti
ngsmiddels” wat 90 
tot 180 dae lank hou 
en spesiaal vir 
plekke met baie 
verkeer ontwikkel is. 
Deurlopende 
skoonmaak en 
ontsmetting van 
oppervlakke tydens 
bedryfsure. Plaas 
van 
handsaniteermiddel
s by ingange en 
binne geriewe vir 
gaste se gebruik.

Afdwing van 
aanvaarde 
persoonlike 
Covid-19-voorsorgma
atreëls wat insluit: 
Verpligte dra van 
maskers in 
sitkamergeriewe te 
alle tye. 
Vermindering van 
beskikbare sitplekke 
sodat sosiale 
distansiëring 
gehandhaaf word. 
Staak van normale 
buffetvoedseldienste

Instel van nuwe 
voedseldiensstandaarde. Dit 
sluit in: 

Verskaffing van 
versnaperinge en ligte 
maaltye wat individueel 
verpak is.

Verseëlde messegoed en 
smaakmiddelbottels wat 
gereeld ontsmet word.

Verskaffing van drinkgoed in 
bottels en blikkies.

Verandering van selfdiens- 
warm drankies na 
verversings wat deur 
baristas verskaf word.

Vervanging van 
linneservette met 
weggooibare papierservette.

Tydelike sluiting van 
biblioteekdienste 
wat deel is van talle 
geriewe en 
verwydering van 
boeke en tydskrifte 
uit sitkamers.

Sluiting van spa- en 
stortgeriewe waar 
dit verskaf word.



Moet ek my bagasie met borrelplastiek laat toedraai, en wat word nog gedoen om seker te maak 
dat my bagasie nie met die virus besmet word nie?

Vrae wat dikwels gevra word, is:

Kan my gesin my op die lughawe kom afsien?
Nee. Slegs passasiers mag by eindpuntgeboue ingaan. Familielede kan jou buite die gebou af- en oplaai, 
maar mag nie ingaan tensy jy gestremd is en hulp nodig het om die gerief binne te gaan nie.

Wat moet ek doen as ek gaan vlieg en ’n gestremdheid het?
Die beste ding om te doen, is om jou vlugoperateur te kontak en uit te vind hoe die lugdiens jou kan help. 
Verskeie streekslugdienste vra dat:

Passasiers ten minste 48 uur voordat hulle instap, moet bel.
Gestremde passasiers sal dan gevra word om ten minste 24 uur voor hulle vertrek ’n vorm in te vul sodat 
toepaslike reëlings getref kan word.

Gewoonlik word bystand aan passasiers in verskeie kategorieë verdeel. Dit sluit in:
• Jy word ontmoet en gehelp om aan boord die vliegtuig te gaan sonder dat jy ’n rolstoel gebruik.
• As jy ’n rolstoel nodig het na en van die vliegtuig te kom, maar dan sonder hulp kan op- of afklim.
• As jy ’n rolstoel nodig het om na en van die vliegtuig te beweeg en hulp om met die trappe op of af en in die 
vliegtuig te kom.

https://www.gov.za/covid-19/individuals-and-households/travel-coronavirus-covid-19
https://indianexpress.com/article/business/aviation/airlines-spicejet-indigo-emirates-united-airlines-keeping-their-aircraft-coronavirus-safe-6599837/
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-flights-how-disinfect-clean-plane-seats-symptoms-a9365126.html
https://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/covid-19-and-flying-compulsory-bag-wraps-no-food-and-stringent-temperature-check
https://www.unicef.org/coronavirus/travelling-your-family-during-covid-19
https://www.comair.co.za/taking-to-the-skies-again
https://bidvestlounge.co.za/johannesburgdomestic/
https://www.standardbank.co.za/southafrica/personal/campaigns/covid-19/keeping-our-customers-safe
https://www.washingtonpost.com/travel/tips/airport-lounge-safety-covid/

Verwysings

Ja. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika vereis dat tasse vir internasionale en 
binnelandse vlugte met plastiek toegedraai moet word. Alle bagasiehanteerders dra voorts 
volle PBT wanneer hulle passasiers bystaan en bagasie hanteer.

Hoe weet ek die rolstoele is skoon?
Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika ontsmet rolstoele ná elke gebruik.

Hoe kan ek die oorhandiging van my ID of bestuurslisensie beperk om die kans op besmetting te verminder?
Passasiers word aangemoedig om aanlyn aanmelding te gebruik om die aanraking van persoonlike 
identiteitsdokumente te beperk. Sekuriteit sal ook versoek dat passasiers hulle instapkaarte moet skandeer.


