Veidlapa “PIEMĒROTĪBA LIDOT”

Cienītais ārst!
Jūsu pacients drīzumā plānota ceļojuma laikā vēlas izmantot pārvietojamo skābekļa koncentratoru
(PSK) vai personisko elpošanas ierīci (PEI), piemēram, respiratoru, smidzinātāju, ventilatoru vai ierīci, kas
nodrošina nepārtrauktu pozitīvu spiedienu elpceļos (CPAP) vai divu līmeņu pozitīvu spiedienu elpceļos (BiPap), vai arī
izmantot papildu Wizz Air nodrošinātu terapeitisko skābekli. Saskaņā ar aviācijas noteikumiem, aviosabiedrībai

Wizz Air ir nepieciešama ārsta izziņa par klienta nepieciešamību izmantot šādas ierīces, ja pārvadājums tiek
veikts ar komerciālo lidaparātu. Tāpēc lūdzam atbildēt uz turpmāk sniegtajiem jautājumiem. Kad veidlapa
ir aizpildīta un parakstīta, atdodiet to pacientam, jo viņam vai viņai ir jāņem līdzi šī veidlapa un jāspēj uzrādīt
tā ceļošanas dienā.
Pateicamies par veltīto laiku un palīdzību šajā procesā.

Jāaizpilda ārstam, ja salonā ir nepieciešams izmantot PSK vai PEI:
Ār šo vēstuli apliecinu, ka _____________________________ (pasažiera vārds drukātiem burtiem)
ceļošanas laikā ir nepieciešams izmantot PSK vai PEI (pasvītrot vajadzīgo ierīci) un šo prasību var izpildīt,
izmantot sertificētu _________________ierīci (PSK gadījumā norādiet ierīces veidu). Vienlaikus apstiprinu,
ka:
•
•

pasažierim ir īpaša medicīniska nepieciešamība, bet pacients var lidot;
pacients ir spējīgs droši veikt lidojumu bez ārkārtas medicīniskās palīdzības, un es pacientu
informēju, ka līdzi ir jāņem pietiekami uzlādēts akumulators, lai pieteiktu ierīces darbināšanai visu
lidojuma laiku.

Jāaizpilda ārstam, ja nepieciešams uzņēmuma Wizz Air nodrošināts terapeitiskais skābeklis:
Ar šo vēstuli apliecinu, ka ________________________________ (pasažiera vārds drukātiem burtiem)
lidojuma laikā ir nepieciešams terapeitiskais skābeklis, un vienlaikus apliecinu, ka:
•
pasažierim ir īpaša medicīniska nepieciešamība, bet pacients var lidot;
•
pasažierim nepārtraukta skābekļa padeve nav nepieciešama vairāk nekā 250 minūtes ar plūsmas
ātrumu 2 L/min;
•
drošības apsvērumu dēļ skābekli nevar nodrošināt pacelšanās un nosēšanās laikā, un šis nosacījums
pasažierim ir pieņemams;
•
Wizz Air nodrošinātais skābeklis ir piemērots pasažierim.
Ārsta kontaktinformācija
Ārsta vārds (drukātiem burtiem)

Reģistrācijas numurs

Ārsta paraksts

Datums

Šai izziņai ir jābūt izsniegtam ne agrāk kā 6 dienas pirms lidojuma datuma.
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