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Norwegian slopar munskyddskrav på
flygningar i Skandinavien

Från och med måndagen den 18 oktober är det inte längre ett krav att bära
munskydd på Norwegians flygningar inom och mellan länderna i
Skandinavien. Detta tack vare den allt lägre smittorisken och myndigheternas
hävning av restriktionerna i Norge, Sverige och Danmark.

Efter rekommendationer från EASA, European Union Aviation Safety Agency,
införde Norwegian krav på munskydd ombord på alla flygningar den 17 juni
2020. Med anledning av att smittorisken nu är lägre och restriktionerna färre,
hävs nu kravet på munskydd ombord på flygen i och mellan länderna i
Skandinavien. 



Norwegians inställning har hela tiden varit att behålla kravet på munskydd så
kort period som möjligt, men så länge som nödvändigt. De passagerare som
fortfarande önskar bära munskydd är självklart välkomna att göra det.

Fortsatt krav på munskydd på övriga flygningar

Norwegian behåller kravet för munskydd ombord på flygningar till övriga
europeiska destinationer, med anledning av den mycket varierande
smittsituationen. I oktober har Norwegian 159 inrikes- och utrikes
destinationer i Europa.

Passagerare uppmanas att vara uppmärksamma på att det fortsatt är krav på
munskydd vid de flesta nordiska och europeiska flygplatser. Vidare gäller att
om en slutdestination utanför Skandinavien innebär mellanlandning, och den
första delen av resan äger rum i eller mellan Norge, Sverige och Danmark,
måste passageraren bära munskydd på den senare del av resan som utgår
från dessa länder. Passagerarna uppmuntras att själva sätta sig in i gällande
regelverk.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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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