ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕLLINAIR
SAFETY INSTRUCTIONS FOR GASEOUS OXYGEN CYLINDERS FOR MEDICAL USE IN ELLINAIR
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ АВИА КОМПАНИИ ЕЛЛИНЕР

Προς / To / Check in / Цек ин
Ονοματεπώνυμο επιβάτη / Passengers Full Name / Имя и Фамилия пассажиров:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Αριθμός πτήσης, Ημερομηνία, Διαδρομή / Flight Nr., Date, Routing / Номер рейса, дата, курс:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
H Ellinair επιτρέπει στον αναφερόμενο επιβάτη να φέρει και να χρησιμοποιήσει φιάλη(ες) οξυγόνου, χωρητικότητας όχι άνω των
δύο (2) λίτρων (200bar) στις πτήσεις της.
Ellinair allows the above mentioned passenger to carry and use oxygen cylinder(s), of no more two (2) liters capacity (200bars) on
its flights.
Ο επιβάτης ενυπογράφως δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:
Τhe passenger undersigned states that is informed and accepts the following:
-Ο επιβάτης ή/και ο συνοδός του γνωρίζει να χρησιμοποιεί τη φιάλη του ιατρικού οξυγόνου.
Passenger or/and his escort is aware of how to use the medical oxygen cylinder.
-Ο επιβάτης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι βαλβίδες της φιάλης(ων) οξυγόνου που φέρει, είναι σωστά ασφαλισμένη(ες).
Passenger must ensure that valves of the gaseous oxygen cylinder(s) which holds are properly secured.
-Η φιάλη οξυγόνου πρέπει να ασφαλίζεται σε σταθερό περίβλημα κάτω από το μπροστά κάθισμα κατά την πτήση και
κατά προτίμηση και κατά τη χρήση της.
Oxygen cylinder must be secured in a stable cover sheath under the front seat during flight and preferably and during use.
-Το περίβλημα της φιάλης οξυγόνου, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε διαστάσεις 55cmx40cmx23 cm και σε βάρος τα 5 κιλά.
The integument of the oxygen cylinder must not exceed dimensions of 55cmx40cmx23 cm and weight of 5kg.
-Η φιάλη οξυγόνου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο διάδρομο ή στην τουαλέτα ή κατά τη διάρκεια αναταράξεων.
Oxygen cylinder is not allowed to be used in the aisle or in the toilet or during turbulence.
-Ο επιβάτης δηλώνει πως θα τηρεί τις υποδείξεις του πληρώματος του αεροσκάφους.
Passenger declares that they will respect the instructions of the crew of the aircraft.

-Είναι απόλυτη ευθύνη του επιβάτη, να προσκομίσει στην πτήση επιπλέον Ο2 που να καλύπτει τουλάχιστο το 150% της εκτιμώμενης
διάρκειας πτήσης.
Ιs in the absolute responsibility of the passenger, to bring in flight a sufficient Ο2 to cover at least 150% of the estimated flight duration.

Πάροχος οξυγόνου:
Oxygen provider:

Ο επιβάτης
Passenger

Η αεροπορική εταιρεία
Air company

Άλλος ………………………………………………………………..
Other …………………………………………………………………

Ο επιβάτης υπογράφει το παρόν έγγραφο και το φέρει μαζί του στο check in μαζί με το εισιτήριό του.
Passenger signs the present document and keeps it attached with their ticket.
Yπογραφή επιβάτη / Passenger’s signature:
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