
2022-04-01 11:59 CEST

Norwegian tar bort kravet på munskydd
på alla flygningar

Från och med måndag 4 april tar Norwegian bort kravet på att använda
munskydd ombord på alla flyg. Beslutet är baserat på den nuvarande
smittsituationen och allt färre restriktioner i Europa.

Bolaget bevakar situationen kontinuerligt och tack vare ytterligare lättnader i
de flesta europeiska länder tar företaget bort krav på användning av
munskydd ombord på alla flyg, oavsett destination. Det är första gången som
bolaget häver kravet för alla flygningar sedan det infördes den 17 juni 2020. 

Krav på munskydd ombord på skandinaviska flyg togs bort den 12 februari



och sedan dess har bolaget upplevt en ökad reslust och optimism bland
kunderna. Bolaget hoppas att lättnaden ska göra tröskeln ännu lägre för den
som vill resa i sommar.

Norwegian uppmanar alla som ska ut och resa att vara uppmärksamma på att
det fortfarande är krav på munskydd på många flygplatser i Europa. Bolaget
ber därför alla resenärer att noggrant kontrollera vilka regler som gäller dit
man ska åka, alla mellanlandningar inkluderat. De som fortfarande önskar
bära munskydd ombord är självklart välkommen att göra det.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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