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Assunto: Medidas Operacionais
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Data de vigencia: 23 de Mar<;o de 2020
Subsfltulcdo: Nao oplicovel

Aplicabilidade:

Estedocumento aplica-se a todos os operadores Aereos autorizados pelo
IACM, detentores de Certificado de operdor Aereo-COA, Foreign
Operator Permit - FOP, e Qualquer outro documento, emitido em
conformidade com 0 Decreto 39/2011 de 02 de Setembro, para realizar
o transporte aereo comercial de passageiros, domesticos e ou
internacionais, sujeitos as disposicoes do Acordos de Services de
Transporte Aereo. assim como MOZCARS (91, 135 e 121) conforme for
cplicovel.

Defini~oes:

Aeroportos localizados em areas afetadas com alto risco de tronsmissco
da inteccco por COVID-19 sao os aeroportos internacionais, regionais e
pontos de entrada, conforme plasmado no Decreto nr." 82/2018 de 26
de Dezembro. A lista sera atualizada regularmente e estero disponfvel na
pooino web do IACM.

Objectivos:

o surto de nova doenco por coronavfrus - COViD-19 causada pelo SARS-
CoV-2 espalhou-se rapidamente pelo mundo e tem sido qualificada pela
Organiza<;ao Mundial da Soude com Pandemia a 11 de Mar<;o de 2020.

Com base nos relat6rios publicados pel a OMS, na Organiza<;ao
Internacional da Aviccco Civil (ICAO) e nas medidas de internas do Pafs
determinadas pelo Presidente da Republica de Mo<;ambique,
fornecendo recornendocoes. a Autoridade de Avlocco Civil, vem
determinar medidas para os operadores de aeronaves, aeroportos e



aer6dromos, a fim de reduzir 0 risco de propcqccoo da SARS-CoV-2cujas
evidencios clentificos mostram uma persistencio potencial de SARS-CoV-
2 em superffcies em vorios dias, dependendo do ambiente.

Medidas de Seguranc;a:

(1.1) Gorantir a opticocoo de medidas apropriadas,
supervisionando os operadores de aeronaves envolvidas no
transporte cereo comercial de passageiros, em
conformidade com regulamentos nacionais, em todos
aeroportos, principal mente dos voos provindos dos parses
afedados e com alto risco de trcnsrnissco da infeccoo por
CoViD-19 nomeadamente ctroves da limpeza e
desintetoccoo total da aeronave, usando substonclos
adequadas para usa na oviocoo ap6s cada v60.

Nota 1: Substancias devem conter entre 62%-71% de olcool etonol. 0,5%
de per6xido de hidroqenio ou Hipoclorito de s6dio a 0,1%e a cdequccoo
das substcncics deve ser verificada em relccoo a docurnentccco dos
fabricantes das aeronaves.

1.1.1 Os operadores oereos estrangeiros podem implementor diferentes
frequencies de deslnteccoo com base em uma ovoliccoo de risco que
leva em considerocoo as circunstoncics operacionais e a durocco do
efeito desinfetantes da substoncio utilizada, nco obstante tombern
devem verificar 0 mfnimo 0 plasmado em 1.1deste documento.

1.1.20 operador deve garantir que a aeronave esteja totalmente limpa
e desinfetada 0 mais tardar 24 horas ap6s a partida de um aeroporto
localizado em uma area afectada e com alto risco de tronsrnlssoo e
lnteccoo do COVID-19.

(1.2) Equipor a aeronave com um ou mais kits de orecoucoo
universais, que devem ser usados pora proteger os
tripulantes que estco ajudando casos potencial mente
infeciosos de suspeita COVID-19 e na limpeza e descarte
correto de qualquer conteudo potencialmente infeccioso.

(2) 0 IACM deve tomar medidas para atingir 0 objetivo de securonco
determinado no prazo de 7 dias a contor da data efectiva da presente
diretiva de sequronco.



(3) Os operadores oereos devem notificar a Autoridade da Aviccoo Civil
e de Soude por escrito sobre todos os casos suspeitos e ou confirmados,
a chegada ou a partida.
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