FITNESS TO FLY
EXPECTANT MOTHERS
Personal details
Passenger Last Name_____________________________________________
Passenger First Name_____________________________________________
Multiply pregnancy

Single pregnancy

Outbound Flight date: __/ __/ __

Term of Pregnancy: ______weeks

Return Flight date: __/ __/ __

Term of Pregnancy: ______weeks

Doctor’s confirmation
The pregnancy goes uncomplicated
The expectant date of delivery: __/ __/ __
You are fit to fly

Medical institution’s stamp

Doctor’s signature__________________
Date* __/ __/ __
*This confirmation form must be dated up to 7 days before the
start transfers from the airport departure indicated on the
ticket

Conditions and restrictions
1.Expectant mothers are required to carry a ‘fit to fly’ form (medical certificate) completed by their
gynecologist/doctor above after 28 weeks of pregnancy.
2.Aviation company «Air Ocean Airlines» reserved the right to refuse for air carriage of an expectant mother:
- who does not present a completed medical certificate at either the baggage drop counter and/or the
boarding gate or
- if the representative of the airline has doubts about the timing of pregnancy or
- birth terms expected or
- if judging by outside sings the pregnancy is experiencing complications or
- woman’s state of health is not satisfactory.
3.Expectant mothers in normal health up to and including the 35th week of single pregnancy (in case of
multiple pregnancy, up to the 32nd week) do not require medical clearance.
4.In case of doubt about the real expected date of delivery and/or bad state of health during the pregnancy
and medical clearance are required in earlier time period.
5.For uncomplicated pregnancies travel is not permitted beyound the following dates:

/

/

МЕДИЧНА ДОВІДКА
ВАГІТНОЇ ЖІНКИ
Особисті дані
Прізвище пасажира _____________________________________________
Ім’я та по-батькові ______________________________________________
Одноплідна вагітність

Багатоплідна вагітність

Дата рейсу (туди): __/ __/ __

Строк вагітності: ______ тижні(в)

Дата рейсу (назад): __/ __/ __

Строк вагітності: ______ тижні(в)

Підтвердження лікаря:
Вагітність триває без ускладнень
Очікувана дата народження: __/ __/ __
Вагітність не є перешкодою для подорожі авіатранспортом
Підпис лікаря __________________

Печатка медичної установи

Дата* __/ __/ __
*Медична довідка має бути датованою максимум за 7 днів
до дати початку перевезення з аеропорту відправлення,
вказаному в квитку.

Умови та обмеження
1. Вагітні жінки повинні мати при собі «медичну довідку», заповнену вищезгаданим гінекологом/лікарем
після 28 тижнів вагітності.
2. Авіакомпанія «Air Ocean Airlines» залишає за собою право відмовити у перевезенні вагітної жінки:
- якщо вона не пред’явила дану «медичну довідку» на стійці «baggage drop» або гейті
- якщо у представника авіакомпаніїї виникає сумнів щодо строків вагітності або
- строків очікування пологів або
- якщо за зовнішніх ознак вагітність проходить з ускладненням або
- якщо стан здоров’я жінки є незадовільним.
3. Медичний огляд та медичний висновок жінкам строком до 35 тижнів вагітності
включно (у випадку багатоплідної вагітності - до 32 тижнів) не потрібні за умови задовільного стану
здоров’я.
4. Якщо виник сумнів щодо строку вагітності або очікування пологів та/або якщо вагітність проходить з
ускладненнями, така вагітна жінка повинна пройти медичний огляд та надати авіакомпанії медичний
висновок.
5. Для неускладненої вагітності подорож не допускається після наступної дати:

/

/

