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BCL-D 1.15 del III ska gälla för flygbesättningsmedlemmar med undantag för flygbesättningsmedlemmar verksamma inom flygföretag med AOC baserat på EU-OPS.

Denna författning träder i kraft den 16 juli 2008.
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DEL III

SÄRSKILDA TJÄNSTGÖRINGSBESTÄMMELSER FÖR
FLYGBESÄTTNINGSMEDLEM VID SÅVÄL PRIVATFLYG SOM VID
FÖRVÄRVSMÄSSIG LUFTFART

21.

DEFINITIONER

21.1

Definitioner av begrepp och förkortningar återfinns i Luftfartsinspektionens Definitionssamling.
(LFS 1993:7)

22.

TILLÄMPNING

22.1

Dessa bestämmelser äger tillämpning för varje flygbesättningsmedlem vid såväl luftfart i förvärvssyfte som luftfart utan förvärvssyfte.

23.

ALKOHOLFÖRTÄRING OCH DYLIKT I SAMBAND MED FLYGTJÄNST

23.1

Det åligger flygbesättningsmedlem beakta att alkoholförtäring, även i små kvantiteter, samt efterverkningar av alkoholförtäring, även sedan all alkohol lämnat kroppen, nedsätter reaktionsförmåga
och omdömesförmåga samt minskar motståndskraften mot flygningens påfrestningar, såsom
syrebrist, acceleration samt fysisk och psykisk belastning. Vidare skall beaktas att en kombination
av alkoholförtäring och bristande sömn före flygtjänstgöring liksom även alkoholförtäring i
kombination med lugnande medel, sömnmedel eller liknande är särskilt skadligt, samt att efterverkningarna av kraftig alkoholförtäring kan dröja kvar upp till 48 timmar.

23.2

Under flygning får alkoholförtäring inte äga rum. Ej heller får alkoholförtäring ske under de närmaste 8 timmarna före flygning.
Anm

23.3

Förtäring i samband med måltid av lättöl eller annan dryck med en alkoholhalt av 1,8
viktprocent eller lägre är ej att betrakta som alkoholförtäring.

Under tiden mellan 24 och 8 timmar före flygning skall stor försiktighet iakttas i fråga om alkoholförtäring.
Anm

Sker alkoholförtäring under tidrymden 24–8 timmar före flygning skall i uttrycket ”stor
försiktighet” bl a läggas den innebörden, att förtäringen inte får vara större än att
vederbörande senast 8 timmar före flygning skulle kunna köra bil utan att begå straffbar
förseelse enligt svensk lagstiftning angående trafiknykterhet.

23.4

Lugnande medel, sömnmedel eller liknande får ej användas av flygbesättningsmedlem i samband
med flygtjänst, utan samråd med flygläkare.

24.

FLYGTJÄNST EFTER VACCINATION

24.1

Flygtjänst får ej utföras tidigare än 36 timmar efter vaccination mot tyfoid-paratyfoid och ej tidigare
än 24 timmar efter vaccination mot kolera. Efter vaccination mot smittkoppor och gula febern får
flygtjänst utföras utan iakttagande av särskild tidsfrist. Efter samtliga ympningar är den ympade
skyldig att själv anmäla till vederbörande läkare, om påverkan av allmäntillståndet, besvärande
ömhet från ympningsstället eller feber inträffat, varvid läkaren har att avgöra när flygtjänst kan
tillåtas.

25.

FLYGTJÄNST EFTER TANDBEHANDLING

25.1

Flygtjänst får inte utföras samma dag som eller tidigare än 12 timmar efter utförd tandbehandling
med bedövning eller andra smärtstillande medel. Vid utdragning eller andra kirurgiska ingrepp skall
den behandlande tandläkaren tillfrågas hur många dagars uppehåll i flygtjänsten som bör gälla.
(LFS 1980:9).
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