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Başvuru formu – Engelli yolcu

 4  Uçus Bilgileri

Gidiş: Uçuş NoTarih:  ̓den:  ̓e:

Dönüş: Tarih: Uçuş No  ̓den:  ̓e:

 2  Engelli Yolcu

Bay/Bayan: Doğum Tarihi:Adı: Soyadı:

Ap Bay/Bayan: 

 3  Refakatçı

Adı: Soyadı:

 1  Müracaat Eden

Adı: Soyadı:

 Engelli Servisi 5

 ASR: Koltuk rezervasyon 5.1  MAAS: Genel yardım

Engellilik kimliği numarası ve derecesi: WCHR / WCHS / WCHC servislerinde refakatçi hizmeti dahildir

Tekerlekli sandalye servisi

  WCHR: Yürüme engelli yolcu
Havalimanı binasında uçağa gidişte ve gelişte yardıma 
ihtiyacı vardır, otobüse tek basına binebilir ve merdiven 
çıkabilir, kabinde yardıma ihtiyacı yoktur.

  WCHS: Ağır yürüme engelli yolcu
Havalimanı binasında uçağa gidişte ve gelişte yardıma 
ihtiyacı vardır, otobüse tek basına binemez ve merdiven 
çıkamaz, kabinde yardıma ihtiyacı yoktur.

 WCHC:  Yürüyemeyen yolcu
Sadece cam kenarı A veya F koltuklarında oturabilir.
Havalimanı binasında uçağa gidişte ve gelişte yardıma 
ihtiyacı vardır, otobüse tek basına binemez ve merdiven
çıkamaz, koltukta dik şekilde oturabilir, kabinde tek 
basına yürüyemez; örn: tam felçli, yarı felçli, çoklu skleroz.

Engel derecesi 5.2

 Yürüme engelli  BLND: Görme engelli  DEAF / MUTE: İşitme ve konuşma engelli
 Diğer: DPNA: Zihinsel engelli  DEAF: İşitme engelli�

Formu aktive etmek için, formu indirip, tekrar açmanız gerekmektedir

5.1  Engelli kimlik sahiplerine ve 1 refakatçıya, koltuk reservasyonu ücretsizdir. Emniyet kurallı gereği, yürüme engelli ve ağır hasta yolcuların aşağıda belirtilen koltuklarda 
oturması yasak: anne-çocuk sırası (ön sıralar) / acil çıkış sıraları / koridor koltuğu

5.2 Engel durumu ile ilgili bilgileri lütfen açıklama bölümünde bildiriniz
5.3  Havalimanında sağlanan tekerlekli sandalye, engelli yolcusuna uygun değilse ve yerel yasalar ile kurallar izin verirse, engelli yolcu kendi tekerlekli sandalyesini uçağa 

kadar kullanabilir. Tekerlekli sandalye uçağa yüklemeyi yapan personel tarafından teslim alınır ve yüklenir. Varış havalimanında tekerlekli sandalye uçaktan inerken hazır 
bulundurulur.

5.4  Sadece akmayan jel ya da kuru bataryaları. Batarya bağlantısı kesilip, batarya kutupları isole edilmelidir.
5.5 Bu ihtiyaçlar dışındaki evcil hayvanlar özel yardım/becerili hayvanlar olarak kabul edilmeyecektir.

Tel.:

Tur operatörü/Seyahat acentası:

Rezervasyon No:Eposta:

Yolcunun tekerlekli sandalyesi  5.3  Diğer engelli araçları, ağırlık ve ebatlar ile birlikte açıklama bölümünde bildiriniz. Sıvı/sızdırabilir bataryalı tekerlikli (WCBW) sandalyeler uygun değildir.

Tıbbi bagaj XBAG

Refakatçı köpekler ücretsiz taşınır 5.5

 WCMP: Manuel tekerlekli sandalye

İçeriği:

Bagaj türü:

 Eğitimli ve idmanlı rehber köpekler    

 Arama ve kurtarma köpekleri (kargo özel bölümünde taşınır)                    Tıbbi destek veren köpekler: Doktor raporu gereklidir

 Duygusal destek veren hayvanlar: Psikiyatrik rapor gereklidir (Ağızlıklı olmalı)

 Açıklama 6

 Katlanabilir  WCBD: Batarya ile çalışan tekerlekli sandalye 5.4

Tamamlanmış soru formunu göndermek için “Gönder” butonuna tıklamanız yeterlidir.
Göndermek

Ebatlar (cm): Ağırlık: uzunluk: genişlik: yükseklik: kg

Ebatlar (cm): Ağırlık: uzunluk: genişlik: yükseklik: kg

Doğum Tarihi:
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