
تفشي بسبب البلدان من والعديد ا�ردن يواجهها التي الصعبة ا�وقات خالل
بأعلى عمالئنا بخدمة ملتزمون للطيران االردنية في كورونا  نحن فيروس
عمالئنا ورفاهية سالمة أجل ومن عامأ 21 من �كثر ا�مان من مستوى
بتكييف للطيران االردنية قامت نحبهم   الذين واالشخاص وموظفينا
لــــلــــمــــســــاهــــمــــة وكــــبــــيــــرة مــــهــــمــــة فــــوريــــة تــــعــــديــــالت
كورونا فايروس انـــتـــشـــار من للحد الــمــشــتــركة الــــجــــهــــود فـــــي

الــتــالــيــة: الــتــعــديــالت بــإجــراء قــمــنــا ، 2020 مــارس 15 مــن اعــتــبــاًرا

لـــجـــمـــيـــع بـــعـــد عـــن الـــعـــمـــل خـــيـــارات بـــتـــنـــفـــيـــذ قـــمـــنـــا
الــــــوظــــــيــــــفــــــة واجــــــبــــــات أســــــــــــاس عــــــلــــــى الــــــوظــــــائــــــف

استخدام                . على موظفينا نشجع فنحن بعد عن العمل اعتماد تم
االجــتــمــاعـــيــة لـــلـمـــســافــة لــلـتــرويـــج االجــتــمــاعــات وعــقــد للتواصل 

وموثقة النطاق واسعة وتطهير تنظيف باجراءات الطائرات كل ستتمتع
منظمة بها توصي االسطح  والتي على امنة الكيميائية المواد باستخدام
الهاشمية االردنية لـــلمـــلـــكـــة الـــصـــحـــة ووزارة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــصـــحـــة

النظافة من مستوى اعلى ممارسة على الطاقم أفراد جميع تشجيع يتم
االجراءات هذه وتشمل الشخصية والـــصحة والـــتـــعـــقـــيـــم الـــشـــخـــصـــيـــة

غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو باستخدام مطهر ا�يدي الذي يحتوي على الكحول في
       .حالة عدم توفر الماء والصابون

لن يلتحق افراد الطاقم الذين تظهر عليهم ا�عراض بالعمل حتى يصبحوا بحالة جيدة وعدم ظهور اي
أعراض لمدة 24 ساعة على ا�قل دون استخدام أدوية مخففة للحرارة أو أدوية أخرى لتغيير ا�عراض (مثل

(مثبطات السعال

أفراد الطاقم  الذين يصابون بالمرض بعد الوصول إلى العمل سيعودون إلى المنزل على الفور

مسؤوليتها. من كجزء ، للطيران االردنية شركات مجموعة وضعت
على ا�ردنية الحكومة تصرف تحت امكانياتها   جميع ، المجتمعية  
على للطيران االردنية طائرات   أساطيل ان كما ، المحلي   المستوى
من العالمي   المستوى على الطلب عند إخالء رحلة بأي للقيام استعداد
الشحن برحالت القيام امكانية الى اضافة الدبلوماسيه القنوات خالل

والــعـــالـــمـــيـــه الـمــحــلـيـه الــمــتـطـلـبات حــســب الجـوي

نكون بأن ملتزمون فإننا ، كمجتمع صعًبا تحديًا نواجه أننا من الرغم على
في والكيانات القطاعات مختلف تبذلها التي المشتركة الجهود من جزًءا
ومجتمعنا وموظفينا عمالئنا ورفاهية سالمة لضمان والعالم   ا�ردن

                   
                تمنياتي بالسالمة للجميع
           الـكـابتن محمد الخشمان

رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات االردنية للطيران

رسالة الى زبائننا ا�عزاء

jordanaviation.jo JordanAviation +962 65501760

j O R D A N  A V I A T I O N

ا�ردنـــيـــة لــلــطــيــران
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