‹‹ بـخشنـامــه ››
 .1موضوع بخشنامه :حمل مجاز محلول ضد عفونی کننده الکلی ،همراه مسافر يا کادر پروازی

 .2دفتر صادرکننده:

دفتر مرکزی حراست سازمان هواپیمايی کشوری

 .4تاريخ صدور:

 .3شماره بخشنامه:
CIR-1017

1399/08/28

 .6شماره تماس فرد پاسخگو:
دفتر مرکزی حراست سازمان هواپیمايی

 .5پیوست وضمائم:
-

 .7تاريخ اجرا:

 .8قوانین مرجع مرتبط:

1399/09/01

ضمیمه  17پیمان شیکاگو

کشوری – نظارت بر امنیت هوانوردی و امور

پیوست 12و  22سند  8973ايکائو  -لیست کاالی

ايکائو  -آقای بهروز امین – 44665581

خطرناک مجاز )(Permitted Dangerous Goods
بخش  8از سند  9284ايکائو

 .9وضعیت بخشنامه های متاثر:
-

 .10شماره بخشنامههای متاثر:
-

 .11مقدمه و تاريخچه:
منظور از کاالی خطرناک و اقالم ممنوعه ،مواردی هستند که در پرواز هوايی امکان آسیب رساندن به سالمت ،ايمنی يا امنیت سرنشینان و
وسايل پرنده را دارند .بر اساس استانداردهای بین المللی هوانوردی ،حمل اقالم ممنوعه و کاالی خطرناک مانند محلولهای اشتعال پذير
توسط مسافران و کادر پروازی ممنوع شده مگر اقالمی که در لیست کاالی خطرناک مجاز با حداکثر حجم ،درصد يا توان مجاز ،پیشنهاد شده
اند .اين لیست پیشنهادی ايکائو توسط کشورهای عضو پیمان شیکاگو در قوانین ملی کشورها تعیین تکلیف میگردد .پیرو شیوع همهگیری
ويروس کرونا و همراه داشتن محلول ضدعفونی کننده بر پايه الکل توسط سرنشینان پروازها ،مفاد اين بخشنامه تدوين و از مورخه مقرر در
کلیه پروازهای تجاری داخلی و خروجی از جمهوری اسالمی ايران الزم االجرا میباشد.

 .12هدف:
 رعايت استانداردهای امنیت هوانوردی
 رضايتمندی مسافران هوايی وکادر پروازی در ايام شیوع ويروس کرونا با همراه داشتن محولهای ضد عفونی کننده بر پايه الکل
 تسهیل رعايت پروتکلهای بهداشتی و کاهش ريسک ابتال به ويروس کرونا در هنگام پرواز يا در شهرهای مقصد مسافران هوايی

 .13فهرست گیرندگان:
 فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور،
 فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمايی،
 شرکتهای هواپیمايی و هلیکوپتری داخلی جمهوری اسالمی ايران،
 شرکتهای ارائه دهنده خدمات فرودگاهی
 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران ،فرودگاه بین المللی حضرت امام (ره) ،فرودگاه بین المللی کیش و ديگر فرودگاههای
مسافربری ،باربری ،تفريحی و آموزشی و
 دفاتر نظارت بر عملیات هوانوردی ،عملیات پرواز و نظارت بر فرودگاهها ،شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمايی کشوری
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‹‹ بـخشنـامــه ››
 .14مفاد بخشنامه:
 )1هر سرنشین پرواز هوايی غیرنظامی ،مجاز است حداکثر  100میلی لیتر ( 0/1لیتر) محلول يا ژل ضدعفونی کننده بر پايه الکل
با درصد خلوص حداکثر  %70را همراه خود به کابین پرواز حمل نمايد .الزم است اين محلول دارای بستهبندی و برچسب
استاندارد تولیدکننده ،جهت عدم امکان نشت سهوی محلول به داخل کابین باشد.
 )2پذيرش محلول يا ژل ضدعفونی کننده بر پايه الکل در قسمت بار1شرکتهای هواپیمايی که دارای گواهینامه حمل کاالی
خطرناک نیستند ،غیرمجاز میباشد.
 )3شرکتهای هواپیمايی دارای مجوز حمل کاالهای خطرناک  ،بر اساس اختیارات و مطابق دستورالعملهای فنی بسته بندی  ،برچسب

گذاری ،پذيرش و جابجايی مندرج در سند  9284ايکائو  ،مجاز به حمل کاالی خطرناک در قسمت بار هستند.
 ) 4در صورت کشف هر گونه کاالی خطرناک غیرمجاز يا اقالم ممنوعه اظهار نشده توسط مسافر يا کادر پروازی ،الزم است
گزارشدهی رويداد توسط نقش آفرينان امنیت هوانوردی از جمله پلیس فرودگاههای کشور ،سپاه حفاظت هواپیمايی ،شرکت
های هواپیمايی و يا فرودگاههای کشور به دفتر مرکزی حراست سازمان هواپیمايی کشور انجام گردد.
 )5مديريت فرودگاههای کشور بايد مفاد اين بخشنامه را برای آگاهی مسافران هوايی در بخش پذيرش و قبل از گیتهای
بازرسی امنیتی منتشر نمايند.
 )6شرکتهای هواپیمايی بايد مفاد اين بخشنامه را برای آگاهی کادر پروازی و مسافران هوايی اطالع رسانی نمايند.
-----------
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