
* Aplicam-se exceções de membros

** Particulador de Ar de Alta Eficiência

Desinfetante para as 
mãos disponível em 
locais chave
Desinfetante para as mãos 
e / ou toalhetes estão 
disponíveis para uso dos 
clientes nos aeroportos.

Proteção

Serviços a bordo adaptados 
Os serviços a bordo e / ou 
itens de conforto, como 
refeições e cobertores, foram 
temporariamente ajustados 
com foco na segurança 
pessoal.

Proteção

Plano de ação de doença 
a bordo

Protected

Limpeza frequente em
centros de conexão
Áreas de contato 
constante, como check-
in, entrega de bagagem 
e áreas de portões são 
frequente e 
intensamente limpas.

Limpeza

Informações

Check-in digital 
Membros oferecem aos 
clientes a facilidade de 
fazer check-in online e 
em casa.

Pronto para voar

Aeronaves desinfetadas 
regularmente
Todas as aeronaves são 
desinfetadas intensivamente 
para garantir altos níveis de 
higiene.

Limpeza

Distância segura nos aeroportos 
Os funcionários do aeroporto 
usam máscaras e / ou telas para 
maior proteção. Além disso, as 
marcações no piso e as filas 
ajustadas ajudam a manter um 
distanciamento mais seguro.

Proteção

Uso de máscaras por 
clientes e tripulação *
Atualmente, os clientes e 
a tripulação de cabine 
devem usar máscaras 
faciais a bordo.

Proteção

Filtros HEPA **
O ar das aeronaves é 
renovado com ar fresco e 
externo e a qualidade do ar 
recirculado é garantida 
pelo uso de filtros HEPA.

Limpeza

Kits / lenços limpos 
disponíveis para os 
clientes, mediante 
solicitação
A pedido, lenços de 
limpeza estão disponíveis 
se os clientes desejarem 
limpar ainda mais seu 
espaço.

Limpeza

Áreas de contato constante  
limpas a bordo dos voos
Os interiores das aeronaves 
são limpos intensiva e 
frequentemente, com o mais 
alto padrão.

Limpeza

Informações COVID-19 
atualizadas 
regularmente
Informações atualizadas 
serão publicadas nos 
sites dos membros, 
permitindo que os 
clientes tomem decisões 
informadas sobre seus 
planos de viagem.

Triagem

Checagens de saúde 
Isso pode incluir checar temperatura, 
certificados de saúde ou algumas 
companhias aéreas podem fazer 
perguntas simples sobre o status atual 
de saúde de um cliente durante o 
procedimento de check-in.

Membros têm planos de 
ação prontos para cuidar 
de clientes que ficam 
doentes e proteger outras 
pessoas a bordo.

Para ajudar a cuidar dos passageiros e funcionários, a 
SkyTeam reuniu uma série de medidas de segurança 
pessoal para seus membros como parte de seu 
compromisso SkyCare&Protect. 

These health and hygiene practices are designed to 
enhance safety for customers at every step of their journey.

Take a closer look at the measures and how they benefit 
the customer experience here.




