
ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6,7 miljoen passagiers in 2019. De
luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de
omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De
luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen.
Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote
werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht
tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V.
zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.  

 

 08 April 2020, 15:28 (CEST)

Measures at Eindhoven Airport to inform about
keeping 1,5 meters distance
To prevend the spread of the coronavirus, Eindhoven Airport and its partners at the airport do

everything they can to ensure that travelers and employees keep a distance of at least 1,5

meters. In the terminal the airport communicates this message (in various languages) on a large

number of signs, the flight information screens, the video wall behind the information desk, on

banners and on stickers on the floor and on a text cart at the forecourt. Also in the planes, the

terminal and parking garage P1 is announced that 1,5 meters must be kept away. When

boarding and getting off the plane strict supervision is also carried out. The luggage is prepared

so that the passengers do not have to take it off the belt themselves and then possibly get too

close together. Employees of Eindhoven Airport, handling agent Viggo, G4S security and the

Royal Netherlands Marechaussee check extra on compliance with the rules. To preved further

spread of the coronavirus as much as possible, Eindhoven Airport follows the advice of the

RIVM and the GGD.
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http://nieuws.eindhovenairport.nl/


 

 

 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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