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Norwegian peruuttaa
COVID-19:n
seurauksena noin 3000
lentoa ja ilmoittaa
lomautuksista

COVID-19-tilanteesta johtuen Norwegian suunnittelee peruuttavansa noin 3
000 lentoa maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin saakka. Tämä
vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kapasiteetista tällä ajanjaksolla.
Norwegian ryhtyy myös muihin toimenpiteisiin mukaan lukien merkittävää
osaa henkilöstöä koskevat lomautukset.
Norwegian on viimeisen viikon aikana huomannut kysynnän laskeneen.
Yhtiö tulee tästä syystä peruuttamaan 3 000 lentoa vastaamaan
muuttunutta kysyntää. Peruutetut lennot vastaavat 15 prosenttia yhtiön
kokonaiskapasiteetista ajanjaksolla maaliskuun puolivälistä kesäkuun
puoliväliin. Peruutukset vaikuttavat koko reittiverkostoon. Norwegian kertoo
yksityiskohtia niin pian kuin suunnitellut muutokset ovat selvillä.
Asiakkaisiin, joita muutokset koskevat, ollaan yhteydessä suoraan.
– Tämä on vakava ajanjakso koko ilmailualalle ja myös Norwegianille.
Kannustamme viranomaisia välittömiin toimiin, jotta lentoyhtiöiden
taloudellista taakkaa voidaan helpottaa samoin kuin suojata tärkeä
infrastruktuuria ja työpaikkoja, sanoo Norwegianin konsernijohtaja Jacob
Schram.
– Valitettavasti peruutetut lennot tulevat vaikuttamaan merkittävään osaan
Norwegianin työntekijöitä. Olemme aloittaneet viralliset neuvottelut
ammattiliittojen kanssa työntekijöiden lomautuksista. Jatkamme rakentavaa
vuoropuhelua ammattiliittojen ja kollegojemme kanssa, jotta selviämme
tämän vaikean ajan läpi, jatkaa Schram.

Norwegian on yksi maailman suurimmista halpalentoyhtiöistä, jolla oli yli
36 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019. Norwegian liikennöi tällä hetkellä
yli 500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianilla on
nykyaikainen ja polttoainetehokas lentolaivasto, jossa on noin 160
lentokonetta. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
nimennyt Norwegianin jo toisen kerran polttoainetehokkaimmaksi ja
ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi Atlantin ylittävillä lennoilla.
Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.
Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.
Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com
Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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