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ORO.FTL.105 DEFINITION
‘acclimatised’ means a state in which a crew member’s
circadian biological clock is synchronised to the time zone
where the crew member is. A crew member is considered to
be acclimatised to a 2-hour wide time zone surrounding the
local time at the point of departure. When the local time at the
place where a duty commences differs by more than 2 hours
from the local time at the place where the next duty starts,
the crew member, for the calculation of the maximum daily
flight duty period, is considered to be acclimatised in
accordance with the values in the Table 1.

15.003 ĐỊNH NGHĨA
Trạng thái thích nghi – là tình trạng khi đồng hồ sinh học của thành viên tổ bay đồng
bộ với múi giờ tại vị trí hiện tại của họ. Thành viên tổ bay được coi là trong trạng thái
thích nghi khi chênh lệch múi giờ không vuợt quá 02 giờ so với giờ địa phương tại
điểm khởi hành. Khi giờ địa phương tại địa điểm bắt đầu nhiệm vụ chênh lệch hơn 02
giờ so với giờ địa phương tại địa điểm bắt đầu của nhiệm vụ tiếp theo, nhằm mục đích
tính toán FDP tối đa hàng ngày, thành viên tổ bay sẽ được coi là trong trạng thái thích
nghi theo các quy định của bảng 1 dưới đây:
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‘B’ means acclimatised to the local time of the departure time
zone,
‘D’ means acclimatised to the local time where the crew
member starts his/her next duty, and
‘X’ means that a crew member is in an unknown state of
acclimatisation
‘accommodation’ means, for the purpose of standby and split
duty, a quiet and comfortable place not open to the public with
the ability to control light and temperature, equipped with
adequate furniture that provides a crew member with the
possibility to sleep, with enough capacity to accommodate all
crew members present at the same time and with access to
food and drink;
‘suitable accommodation’ means, for the purpose of standby,
split duty and rest, a separate room for each crew member
located in a quiet environment and equipped with a bed,
which is sufficiently ventilated, has a device for regulating
temperature and light intensity, and access to food and drink;
‘augmented flight crew’ means a flight crew which
comprises more than the minimum number required to operate
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B – thành viên tổ bay trong trạng thái thích nghi với giờ địa phương của múi giờ
tại điểm khởi hành;
D – thành viên tổ bay trong trạng thái thích nghi với giờ địa phương tại điểm khởi
hành của nhiệm vụ tiếp theo;
X – thành viên tổ bay ở trong trạng thái thích nghi không xác định được.
Nơi nghỉ đủ tiêu chuẩn – dành cho nhiệm vụ dự bị và nhiệm vụ ngắt quãng, một nơi
thoải mái và yên lặng, biệt lập với công chúng, với khả năng điều khiển ánh sáng và
nhiệt độ, được trang bị nội thất thích hợp cho phép thành viên tổ bay ngủ, đủ chỗ cho
tất cả thành viên tổ bay có mặt tại một thời điểm, và dễ dàng tiếp cận với nơi có đồ ăn
và đồ uống.
Nơi nghỉ đủ tiêu chuẩn thích hợp – dành cho nhiệm vụ dự bị, nhiệm vụ ngắt quãng
và nghỉ ngơi, phòng riêng biệt dành cho từng thành viên tổ bay trong môi trường yên
tĩnh, được trang bị giường, được thông gió, có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và cường
độ ánh sáng và dễ dàng tiếp cận với nơi có đồ ăn và đồ uống.
Tổ lái tăng cƣờng - Một tổ lái có nhiều hơn số thành viên tối thiểu theo yêu cầu khai
thác của tàu bay và trên tàu bay đó mỗi thành viên tổ lái có thể rời vị trí làm việc của
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the aircraft, allowing each flight crew member to leave the
assigned post, for the purpose of in-flight rest, and to be
replaced by another appropriately qualified flight crew
member;
‘break’ means a period of time within an flight duty period,
shorter than a rest period, counting as duty and during which a
crew member is free of all tasks;
‘delayed reporting’ means the postponement of a scheduled
FDP by the operator before a crew member has left the place
of rest
‘disruptive schedule’ means a crew member’s roster which
disrupts the sleep opportunity during the optimal sleep time
window by comprising an FDP or a combination of FDPs
which encroach, start or finish during any portion of the day
or of the night where a crew member is acclimatised; A
schedule may be disruptive due to early starts, late finishes or
night duties.
(a) ‘early type’ of disruptive schedule means:
(i) for ‘early start’ a duty period starting in the period between
05:00 and 05:59 in the time zone to which a crew member is
acclimatised; and
(ii) for ‘late finish’ a duty period finishing in the period
between 23:00 and 01:59 in the time zone to which a crew
member is acclimatised.

mình với mục đích nghỉ ngơi trên chuyến bay và được thành viên khác của tổ lái có
năng định thích hợp thay thế.

(b) ‘late type’ of disruptive schedule means:
(i) for ‘early start’ a duty period starting in the period between
05:00 and 06:59 in the time zone to which a crew member is
acclimatised; and
(ii) for ‘late finish’ a duty period finishing in the period

Giải lao - là quãng thời gian nằm trong một khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay, ngắn
hơn khoảng thời gian nghỉ ngơi, trong đó thành viên tổ bay được miễn tất cả nhiệm vụ
và quãng thời gian này được tính là thời gian làm nhiệm vụ.
Trì hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ - sự trì hoãn khoảng thời gian làm nhiệm
vụ bay theo lịch của Người khai thác tàu bay trước khi thành viên tổ bay rời khỏi nơi
nghỉ ngơi.
Lịch bay gián đoạn – là lịch bay làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trong khung giờ ngủ
tối ưu của thành viên tổ bay do bao gồm một hoặc kết hợp nhiều nhiệm vụ bay mà
xâm phạm thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc bất kỳ thời điểm nào của ngày hoặc đêm
mà thành viên tổ bay đó đã thích nghi. Lịch bay gián đoạn được coi là khi nhiệm vụ
được bắt đầu sớm, kết thúc muộn hoặc nhiệm vụ đêm:
a. nhiệm vụ bắt đầu sớm - là việc thực hiện nhiệm vụ được bắt đầu trong khoảng
thời gian giữa 05:00 và 05:59 trong múi giờ mà thành viên tổ bay đã thích nghi;
b. nhiệm vụ kết thúc muộn - là việc thực hiện nhiệm vụ được kết thúc trong khoảng
thời gian giữa 23:00 và 01:59 trong múi giờ mà thành viên tổ bay đã thích nghi;
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between 00:00 and 01:59 in the time zone to which a crew
member is acclimatised.
‘night duty’ means a duty period encroaching any portion of
the period between 02:00 and 04:59 in the time zone to which
the crew is acclimatised;
‘duty’ means any task that a crew member performs for the
operator, including flight duty, administrative
work, giving or receiving training and checking, positioning,
and some elements of standby
‘duty period’ means a period which starts when a crew
member is required by an operator to report for or to
commence a duty and ends when that person is free of all
duties, including post-flight duty
‘flight duty period (FDP)’ means a period that commences
when a crew member is required to report for duty, which
includes a sector or a series of sectors, and finishes when the
aircraft finally comes to rest and the engines are shut down, at
the end of the last sector on which the crew member acts as an
operating
crew member
flight time’ means, for aeroplanes and touring motor gliders,
the time between an aircraft first moving from its parking
place for the purpose of taking off until it comes to rest on the
designated parking position and all engines or propellers are
shut down
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Nhiệm vụ đêm - là nhiệm vụ nằm trong khoảng bất kỳ của giai đoạn từ 02:00 đến
04:59 trong múi giờ mà thành viên tổ bay đã thích nghi.
Nhiệm vụ - bất kỳ công việc nào mà thành viên tổ bay thực hiện cho Người khai thác
tàu bay, bao gồm nhiệm vụ bay, công việc hành chính, giảng dạy hoặc huấn luyện,
kiểm tra, chuyển sân và nhiệm vụ dự bị.
Khoảng thời gian làm nhiệm vụ - là khoảng thời gian bắt đầu khi một thành viên tổ
bay được Người khai thác tàu bay yêu cầu có mặt nhận nhiệm vụ, bao gồm cả nhiệm
vụ sau chuyến bay, kết thúc khi thành viên tổ bay không phải làm bất kỳ nhiệm vụ nào
nữa.
Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay (FDP) - là khoảng thời gian bắt đầu khi một
thành viên tổ bay có mặt nhận nhiệm vụ bay bao gồm 01 hoặc nhiều chặng bay và kết
thúc khi tàu bay dừng lại hẳn với các động cơ đều tắt khi hoàn thành chặng bay cuối
mà người đó là thành viên tổ bay làm việc trên chuyến bay đó.

Thời gian bay: Thời gian tính từ khi tàu bay bắt đầu chuyển động khỏi nơi đỗ với
mục đích cất cánh cho đến khi dừng lại hẳn tại một điểm đỗ đã được xác định với các
động cơ đều tắt:
(i) Khoảng thời gian bay – Máy bay: Thời gian tính từ khi máy bay bắt đầu chuyển
động khỏi nơi đỗ cho mục đích cất cánh đến khi dừng để nghỉ ngơi tại điểm kết thúc
chuyến bay;
(ii) Khoảng thời gian bay – Trực thăng: Thời gian tính từ khi các cánh quay bắt đầu
quay đến khi nó dừng để nghỉ ngơi tại điểm kết thúc chuyến bay, và các cánh quay
dừng hẳn
‘home base’ means the location, assigned by the operator to Căn cứ chính - là một địa điểm, được Người khai thác chỉ định, từ địa điểm này
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the crew member, from where the crew member normally
starts and ends a duty period or a series of duty periods and
where, under normal circumstances, the operator is not
responsible for the accommodation of the crew member
concerned
‘local day’ means a 24-hour period commencing at 00:00
local time
‘local night’ means a period of 8 hours falling between 22:00
and 08:00 local time
‘operating crew member’ means a crew member carrying
out duties in an aircraft during a sector
‘positioning’ means the transferring of a non-operating crew
member from one place to another, at the behest of the
operator, excluding:
– the time of travel from a private place of rest to the
designated reporting place at home base and vice versa, and
– the time for local transfer from a place of rest to the
commencement of duty and vice versa.
‘reference time’ means the local time at the reporting point
situated in a 2-hour wide time zone band around the local time
where a crew member is acclimatised;
‘rest facility’ means a bunk or seat with leg and foot support
suitable for crew members' sleeping on board an aircraft
‘reserve’ means a period of time during which a crew
member is required by the operator to be available
to receive an assignment for an FDP, positioning or other duty
notified at least 10 hours in advance.
‘rest period’ means a continuous, uninterrupted and defined
period of time, following duty or prior to
duty, during which a crew member is free of all duties,

thành viên tổ bay thường xuyên bắt đầu và kết thúc các khoảng thời gian làm nhiệm
vụ và tại địa điểm này, trong các điều kiện bình thường, Người khai thác không phải
chịu trách nhiệm về điều kiện ăn ở của thành viên tổ bay nói trên.
Ngày theo giờ địa phƣơng – là khoảng thời gian 24 giờ tính từ 00:00 giờ địa phương.
Đêm theo giờ địa phƣơng – là khoảng thời gian kéo dài 08 giờ trong khoảng thời
gian giữa 22:00 và 08:00 giờ địa phương.
Thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay – là thành viên tổ bay thực hiện
nhiệm vụ trên tàu bay trong một chặng bay.
Chuyển sân – là việc di chuyển một thành viên tổ bay không thực hiện nhiệm vụ trên
chuyến bay từ một địa điểm tới địa điểm khác, theo lệnh của Người khai thác tàu bay,
ngoại trừ:
- Thời gian di chuyển từ nhà riêng (chỗ nghỉ riêng) đến địa điểm được yêu cầu có mặt
để nhận nhiệm vụ tại căn cứ chính và ngược lại, và
- Thời gian di chuyển nội thị từ địa điểm nghỉ ngơi đến điểm bắt đầu làm nhiệm vụ và
ngược lại.
Giờ tham chiếu – là giờ địa phương tại điểm có mặt để nhận nhiệm vụ, nằm trong
phạm vi 02 múi giờ xung quanh giờ địa phương, nơi thành viên tổ bay được coi là
trong trạng thái thích nghi.
Trang thiết bị nghỉ ngơi - là khu vực có giường ngủ, hoặc ghế với chỗ để chân thích
hợp cho phép thành viên tổ bay ngủ trên tàu bay
Nhiệm vụ dự phòng – là khoảng thời gian trong đó thành viên tổ bay được Người
khai thác tàu bay yêu cầu và thông báo trước ít nhất 10 giờ để sẵn sàng để nhận nhiệm
vụ bay, chuyển sân hoặc các nhiệm vụ khác.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi - là khoảng thời gian được xác định trước, liên tục và
không gián đoạn, trước hoặc sau nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này, thành viên tổ
bay được miễn mọi nhiệm vụ, bao gồm cả nhiệm vụ dự bị và nhiệm vụ dự phòng.
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standby and reserve
‘rotation’ is a duty or a series of duties, including at least one
flight duty, and rest periods out of home base, starting at home
base and ending when returning to home base for a rest period
where the operator is no longer responsible for the
accommodation of the crew member.

Nhiệm vụ quay vòng - là một hoặc một loạt nhiệm vụ, bao gồm ít nhất 01 nhiệm vụ
bay và khoảng thời gian nghỉ ngơi ngoài căn cứ chính, bắt đầu nhận nhiệm vụ tại căn
cứ chính và kết thúc khi thành viên tổ bay quay trở về căn cứ chính để bắt đầu khoảng
thời gian nghỉ ngơi mà theo đó Người khai thác tàu bay không chịu trách nhiệm cung
cấp chỗ nghỉ đủ tiêu chuẩn cho thành viên tổ bay đó.

‘single day free of duty’ means, for the purpose of complying Ngày miễn hoàn toàn khỏi mọi nhiệm vụ - là thời gian được thông báo trước bao
with the provisions of Council Directive 2000/79/EC, a time gồm 01 ngày và 02 đêm theo giờ địa phương, khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục có
free of all duties and standby consisting of one day and two thể là một phần của Ngày miễn hoàn toàn khỏi mọi nhiệm vụ.
local nights, which is notifiedin advance. A rest period may be
included as part of the single day free of duty.
‘sector’ means the segment of an FDP between an aircraft
first moving for the purpose of taking off until it comes to rest
after landing on the designated parking position
‘standby’ means a pre-notified and defined period of time
during which a crew member is required by the operator to be
available to receive an assignment for a flight, positioning or
other duty without an intervening rest period.
‘airport standby’ means a standby performed at the airport;
‘other standby’ means a standby either at home or in a
suitable accommodation;
‘window of circadian low ('WOCL') means the period
between 02:00 and 05:59 hours in the time zone to which a
crew member is acclimatised.
ORO.FTL.110 Operator responsibilities
An operator shall:
(a) publish duty rosters sufficiently in advance to provide the

Chặng bay - là một phần của FDP tính từ thời gian tàu bay bắt đầu di chuyển với mục
đích cất cánh cho đến khi dừng lại hẳn tại bãi đỗ được xác định trước.
Nhiệm vụ dự bị - là khoảng thời gian được xác định và thông báo trước, trong
khoảng thời gian này thành viên tổ bay được Người khai thác tàu bay yêu cầu sẵn
sàng để nhận nhiệm vụ bay, chuyển sân hoặc các nhiệm vụ khác mà không xen kẽ
trong khoảng thời gian nghỉ.
Nhiệm vụ dự bị tại sân bay - là nhiệm vụ dự bị được thực hiện tại sân bay.
Nhiệm vụ dự bị khác - là nhiệm vụ dự bị được thực hiện tại nhà hoặc tại nơi nghỉ đủ
tiêu chuẩn thích hợp.
Khung giờ nhịp sinh học thấp - là khoảng thời gian giữa 02:00 và 05:59 trong múi
giờ mà thành viên tổ bay đã thích nghi.
15.007 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƢỜI KHAI THÁC TÀU BAY
Người khai thác tàu bay phải:
(a)

Xếp lịch bay và thông báo trước ít nhất 14 ngày tới thành viên tổ bay để họ có
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thể lập kế hoạch nghỉ ngơi thích hợp.

opportunity for crew members to plan adequate rest;
(b)
(b) ensure that flight duty periods are planned in a way that
enables crew members to remain sufficiently free from fatigue
so that they can operate to a satisfactory level of safety under
all circumstances;
(c) specify reporting times that allow sufficient time for
ground duties;
(d) take into account the relationship between the frequency
and pattern of flight duty periods and rest periods and give
consideration to the cumulative effects of undertaking long
duty hours combined with minimum rest periods;

Đảm bảo khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay (FDP) được phân bổ hợp lý để
thành viên tổ bay không bị mệt mỏi khi làm nhiệm vụ.

(c)

Quy định rõ thời gian có mặt nhận nhiệm vụ nhằm đảm bảo thành viên tổ bay
có đủ thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ mặt đất liên quan.

(d)

Tính đến mối quan hệ giữa tần suất và đặc điểm của khoảng thời gian làm
nhiệm vụ bay và thời gian nghỉ ngơi và xem xét ảnh hưởng của mệt mỏi tích
luỹ khi kết hợp khoảng thời gian làm nhiệm vụ dài với khoảng thời gian nghỉ
ngơi tối thiểu.

(e)

Phân bổ các nhiệm vụ hợp lý nhằm tránh gây ra gián đoạn nghiêm trọng lịch
trình giấc ngủ và công việc đã được thiết lập, ví dụ như thực hiện nhiệm vụ

(e) allocate duty patterns which avoid practices that cause a
serious disruption of an established sleep/work pattern, such
as alternating day/night duties;

ngày đêm luân phiên.
(f)

Tuân thủ các quy định liên quan đến lịch bay gián đoạn của Phần này.

(g)

Cung cấp khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy đủ cho thành viên tổ bay để họ có
thể hồi phục sau các mệt mỏi của nhiệm vụ trước đó và được nghỉ ngơi đủ khi

(f) comply with the provisions concerning disruptive
schedules in accordance with ARO.OPS.230;
(g) provide rest periods of sufficient time to enable crew
members to overcome the effects of the previous duties and to
be rested by the start of the following flight duty period;

bắt đầu nhiệm vụ bay tiếp theo.
(h)

hợp lý cho thành viên tổ bay.
(i)

(h) plan recurrent extended recovery rest periods and notify
crew members sufficiently in advance;

Lập kế hoạch các kỳ nghỉ hồi phục và thông báo trước trong khoảng thời gian

Lên kế hoạch và phân lịch bay trong phạm vi các giới hạn về thời gian bay, có
tính đến các yếu tố như thời gian làm nhiệm vụ chuẩn bị bay, chặng bay và
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thời gian quay đầu.

(i) plan flight duties in order to be completed within the
allowable flight duty period taking into account the time
necessary for pre-flight duties, the sector and turnaround
times;

(j)

Thay đổi lịch bay và/ hoặc bố trí thành phần tổ bay nếu khai thác thực tế vượt
quá khoảng thời gian bay tối đa lớn hơn 33% của nhiệm vụ bay trong lịch
bay của lịch bay mùa.

(j) change a schedule and/or crew arrangements if the actual
operation exceeds the maximum flight duty period on more
than 33% of the flight duties in that schedule during a
scheduled seasonal period.
ORO.FTL.125 Flight time specification schemes
15.020 PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THỜI GIAN BAY
(a) Operators shall establish, implement and maintain flight
time specification schemes that are appropriate for the type(s)
of operation performed and that comply with Regulation (EC)
No 216/2008, this Subpart and other applicable legislation,
including Directive 2000/79/EC.

(a)

toán thời gian bay phù hợp với loại hình khai thác và tuân thủ các quy định
của Bộ quy chế an toàn hàng không.
(b)

Csftl.1.200 Home base
(b) In the case of a change of home base, the first recurrent
extended recovery rest period prior to starting duty at the new
home base is increased to 72 hours, including 3 local nights.

Trước khi áp dụng, phương pháp tính toán thời gian bay, bao gồm Hệ thống
quản lý mệt mỏi, phải được phê chuẩn bởi Cục HKVN.

(b) Before being implemented, flight time specification
schemes, including any related FRM where required, shall be
approved by the competent authority.

ORO.FTL.200 Home base
An operator shall assign a home base to each crew member.

Người khai thác tàu bay phải thiết lập, áp dụng và duy trì phương pháp tính

15.023 CHỈ ĐỊNH CĂN CỨ CHÍNH
(a)

Người khai thác tàu bay phải chỉ định căn cứ chính cho từng thành viên tổ
bay.

(b)

Trong trường hợp thay đổi căn cứ chính, khoảng Thời gian nghỉ ngơi hồi
phục đầu tiên trước khi bắt đầu khoảng thời gian làm nhiệm vụ từ căn cứ

EASA REGULATION (PART ORO.FTL AND CS, GM)

VARS PART 15
chính mới phải được tăng lên tối thiểu thành 72 giờ, bao gồm 03 đêm theo

Travelling time between the former home base and the new
home base is positioning

giờ địa phương. Thời gian di chuyển từ căn cứ chính cũ đến căn cứ chính mới
phải được tính là thời gian chuyển sân.

ORO.FTL.205 Flight duty period (FDP)
(a) The operator shall:

15.025 KHOẢNG THỜI GIAN LÀM NHIỆM VỤ BAY – FDP
(a)

Người khai thác tàu bay phải:

(1) define reporting times appropriate to each individual
operation taking into account ORO.FTL.110(c);

(1)

(2) establish procedures specifying how the commander shall,
in case of special circumstances which could lead to severe
fatigue, and after consultation with the crew members
concerned, reduce the actual FDP and/or increase the rest
period in order to eliminate any detrimental effect on flight
safety.

(2)

Xác định thời gian có mặt để nhận nhiệm vụ cho từng loại hình khai
thác;
Thiết lập quy trình cho phép PIC quyết định giảm thời gian làm nhiệm
vụ bay thực tế và/ hoặc tăng thời gian nghỉ ngơi của thành viên tổ bay
khi nhận thấy thành viên tổ bay bị mệt mỏi nghiêm trọng, trên cơ sở
tham khảo ý kiến của các thành viên tổ bay để không làm ảnh hưởng
đến an toàn của chuyến bay.

(b) Basic maximum daily FDP.

(b)

(1) The maximum daily FDP without the use of extensions for
acclimatised crew members shall be in accordance with the
following table:

Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày:
(1)

Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày và không được
kéo dài dành cho thành viên tổ bay trong trạng thái thích nghi phải tuân
thủ các quy định sau:

Bảng 02 – Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày dành cho thành viên tổ
bay trong trạng thái thích nghi
Thời

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10
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gian bắt

chặng

chặng chặng chặng chặng chặng chặng chặng chặng

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

đầu FDP
theo giờ
tham
chiếu
Từ
06h00
đến
13h29
Từ
13h30
đến
13h59
Từ
14h00
đến
14h29
Từ
14h30
đến
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14h59
Từ

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

15h00
đến
15h29
Từ
15h30
đến
15h59
Từ
16h00
đến
16h29
Từ
16h30
đến
16h59
Từ
17h00
đến
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04h59
Từ

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

12:30

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

05h00
đến
05h14
Từ
05h15
đến
05h29
Từ
05h30
đến
05h44
Từ
05h45
đến
05h59

(2)

Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày khi thành viên tổ bay ở
trong trạng thái thích nghi không xác định được phải tuân thủ các quy
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định sau:
(2) The maximum daily FDP when crew members are in an
Bảng 03 - Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày dành cho thành viên tổ bay
unknown state of acclimatisation shall be in accordance with
the following table:
trong trạng thái thích nghi không xác định được
Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày theo chặng bay
1-2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

(3)

Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa khi thành viên tổ bay trong trạng
thái thích nghi không xác định được, trường hợp Người khai thác tàu

(3) The maximum daily FDP when crew members are in an
unknown state of acclimatisation and the operator has
implemented a FRM, shall be in accordance with the
following table:

bay đã áp dụng Chương trình quản lý mệt mỏi, phải tuân thủ các quy
định sau:
Bảng 04 - Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày dành cho thành
viên tổ bay trong trạng thái thích nghi không xác định được áp dụng Chương trình
quản lý mệt mỏi
Các chỉ số trong bảng sau có thể được áp dụng nếu Chương trình quản lý mệt mỏi của
Người khai thác tàu bay đáp ứng các yêu cầu về an toàn
Thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày theo chặng bay
1-2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00
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(c)

FDP với thời gian có mặt nhận nhiệm vụ khác nhau của thành viên tổ lái và
tổ tiếp viên:

(c) FDP with different reporting time for flight crew and cabin
crew.
Whenever cabin crew requires more time than the flight crew
for their pre-flight briefing for the same sector or series of
sectors, the FDP of the cabin crew may be extended by the
difference in reporting time between the cabin crew and the
flight crew. The difference shall not exceed 1 hour. The
maximum daily FDP for cabin crew shall be based on the time
at which the flight crew report for their FDP, but the FDP
shall start at the reporting time of the cabin crew.

Khi thời gian hội ý của thành viên tổ tiếp viên cần nhiều thời gian hơn là thời
gian hội ý của thành viên tổ lái cho cùng 01 chặng bay hoặc nhiều chặng bay, FDP
của thành viên tổ tiếp viên có thể được tăng thêm tương ứng với chênh lệch về thời
gian có mặt để nhận nhiệm vụ của thành viên tổ tiếp viên và thành viên tổ lái và
khoảng tăng thêm này không được phép vượt quá 01 giờ. FDP tối đa hàng ngày của
thành viên tổ tiếp viên sẽ dựa trên thời gian có mặt để nhận nhiệm vụ của thành viên
tổ lái nhưng thời điểm bắt đầu FDP sẽ dựa trên thời gian có mặt để nhận nhiệm vụ của
thành viên tổ tiếp viên.

(d)

FDP tối đa hàng ngày của thành viên tổ bay trong trạng thái thích nghi và
được phép kéo dài, nhưng không nghỉ ngơi trên chuyến bay:

(d) Maximum daily FDP for acclimatised crew members with
the use of extensions without in-flight rest.
(1) The maximum daily FDP may be extended by up to 1 hour
not more than twice in any 7 consecutive days. In that case:

(1)

FDP tối đa hàng ngày dành cho thành viên tổ bay trong trạng thái thích
nghi có thể được kéo dài 01 giờ nhưng không quá 02 lần trong 07 ngày
bất kỳ, với điều kiện:
(i)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi trước và sau chuyến bay phải được
tăng lên 02 giờ; hoặc

(i) the minimum pre-flight and post-flight rest periods shall be
increased by 2 hours; or

(ii)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay phải được tăng lên 04
giờ.
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(ii) the post-flight rest period shall be increased by 4 hours.

(2)

Khi 02 FDP được kéo dài liên tục, khoảng thời gian nghỉ ngơi trước và
sau chuyến bay giữa 02 lần kéo dài cũng phải được tăng tương ứng.

(2) When extensions are used for consecutive FDPs, the
additional pre- and post-flight rest between the two extended
FDPs required under subparagraph 1 shall be provided
consecutively.

(3)

Việc kéo dài FDP phải được lên kế hoạch trước và giới hạn tối đa:
(i)

05 chặng khi FDP không nằm trong khung giờ nhịp sinh học
thấp (WOCL);

(3) The use of the extension shall be planned in advance, and
shall be limited to a maximum of:

(ii)

04 chặng khi FDP nằm trong khung giờ nhịp sinh học thấp
(WOCL) trong vòng 02 giờ hoặc ít hơn;

(i) 5 sectors when the WOCL is not encroached; or

(iii) 02 chặng khi FDP nằm trong khung giờ nhịp sinh học thấp
(WOCL) nhiều hơn 02 giờ.

(ii) 4 sectors, when the WOCL is encroached by 2 hours or
less; or

(4)

Kéo dài FDP tối đa hàng ngày không có thời gian nghỉ ngơi trên

(iii) 2 sectors, when the WOCL is encroached by more than 2
hours.

chuyến bay không được kết hợp với kéo dài FDP có thời gian nghỉ ngơi

(4) Extension of the maximum basic daily FDP without inflight rest shall not be combined with extensions due to inflight rest or split duty in the same duty period.

gian làm nhiệm vụ.

trên chuyến bay hoặc nhiệm vụ ngắt quãng trong cùng 01 khoảng thời

(5)

Phương pháp tính toán thời gian bay phải quy định rõ giới hạn của kéo
dài FDP tối đa hàng ngày tuân thủ loại hình khai thác được phê chuẩn,
có tính toán đến:

(5) Flight time specification schemes shall specify the limits
for extensions of the maximum basic daily FDP in accordance
with the certification specifications applicable to the type of
operation, taking into account:

(i)

Số chặng bay; và

(ii)

FDP có hoặc không nằm trong khung giờ nhịp sinh học thấp
(WOCL).

(i) the number of sectors flown; and

(e)

Kéo dài FDP tối đa hàng ngày có thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay
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Phương pháp tính toán thời gian bay phải quy định điều kiện kéo dài FDP tối

(ii) WOCL encroachment.

đa hàng ngày có nghỉ trên chuyến bay tuân thủ loại hình khai thác được phê chuẩn, có
(e) Maximum daily FDP with the use of extensions due to inflight rest
tính toán đến:
Flight time specification schemes shall specify the conditions
(i) Số chặng bay;
for extensions of the maximum basic daily FDP with in-flight
rest in accordance with the certification specifications
(ii) Thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay tối thiểu của từng thành viên
applicable to the type of operation, taking into account:
tổ bay;
(iii) Loại trang thiết bị nghỉ ngơi trên chuyến bay; và

(i) the number of sectors flown;

(iv) Thành phần tổ bay tăng cường.

(ii) the minimum in-flight rest allocated to each crew member;
(iii) the type of in-flight rest facilities; and
(iv) the augmentation of the basic flight crew.
(f) Unforeseen circumstances in flight operations —
commander’s discretion
(1) The conditions to modify the limits on flight duty, duty
and rest periods by the commander in the case of unforeseen
circumstances in flight operations, which start at or after the
reporting time, shall comply with the following:

(f)

Tình huống không lường trước được trong khai thác bay – quyết định của
PIC:
(1)

PIC có thể quyết định thay đổi thời gian bay, thời gian làm nhiệm vụ và
thời gian nghỉ trong tình huống không lường trước được trong khai thác
bay vào thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ hoặc sau khi nhận nhiệm vụ
với các điều kiện:
(i)

(i) the maximum daily FDP which results after applying
points (b) and (e) of point ORO.FTL.205 or point
ORO.FTL.220 may not be increased by more than 2 hours
unless the flight crew has been augmented, in which case the

FDP tối đa hàng ngày trong trường hợp có nghỉ ngơi trên chuyến
bay hoặc nhiệm vụ ngắt quãng không được phép kéo dài quá 02
giờ trừ trường hợp khai thác tổ bay hỗn hợp nhưng không được
phép kéo dài quá 03 giờ;
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maximum flight duty period may be increased by not more
than 3 hours;

(ii)

lường trước được sau khi cất cánh, chuyến bay có thể được tiếp
tục thực hiện đến sân bay hoặc sân bay dự bị dự kiến; và

(ii) if on the final sector within an FDP the allowed increase is
exceeded because of unforeseen circumstances after take-off,
the flight may continue to the planned destination or alternate
aerodrome; and
(iii) the rest period following the FDP may be reduced but can
never be less than 10 hours.
(2) In case of unforeseen circumstances which could lead to
severe fatigue, the commander shall
reduce the actual flight duty period and/or increase the rest
period in order to eliminate any detrimental effect on flight
safety.
(3) The commander shall consult all crew members on their
alertness levels before deciding the modifications under
subparagraphs 1 and 2.

(iii) Thời gian nghỉ ngơi sau FDP có thể được rút ngắn, nhưng không
được phép ít hơn 10 giờ.
(2)

Trong tình huống không lường trước được có thể dẫn đến mệt mỏi, PIC
phải rút ngắn thời gian bay thực tế và/ hoặc kéo dài thời gian nghỉ để
loại bỏ bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với an toàn bay

(3)

PIC phải tham khảo ý kiến của các thành viên tổ bay khác trước khi
đưa ra quyết định liên quan đến kéo dài FDP, kéo dài hoặc rút ngắn
khoảng thời gian nghỉ ngơi, rút ngắn thời gian bay nêu tại điểm (f)(1)
và (f)(2).

(4)

PIC phải nộp báo cáo lên Người khai thác tàu bay sau khi đưa ra quyết
định kéo dài FDP hoặc rút ngắn thời gian nghỉ ngơi.

(5)
(4) The commander shall submit a report to the operator when
an FDP is increased or a rest period is reduced at his or her
discretion.
(5) Where the increase of an FDP or reduction of a rest period
exceeds 1 hour, a copy of the report, to which the operator
shall add its comments, shall be sent by the operator to the
competent authority not later than 28 days after the event.

Nếu trong chặng bay cuối, FDP bị kéo dài do tình huống không

Khi FDP được kéo dài hoặc thời gian nghỉ được rút ngắn trên 01 giờ,
bản sao của báo cáo do PIC thực hiện cùng với đánh giá của Người
khai thác tàu bay phải được nộp cho Cục HKVN không muộn hơn 28
ngày sau khi sự việc xảy ra.

(6)

Người khai thác tàu bay phải áp dụng chính sách không trừng phạt khi
PIC đưa ra các quyết định được quy định trong Điều này và phải nêu rõ
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chính sách này trong Tài liệu hướng dẫn khai thác.

(6) The operator shall implement a non-punitive process for
the use of the discretion described under this provision and
shall describe it in the operations manual.
(g) Tình huống không lường trước – hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ:
(g) Unforeseen circumstances in flight operations — delayed
reporting
Người khai thác tàu bay phải có quy trình trong Tài liệu hướng dẫn khai thác
The operator shall establish procedures, in the operations
đối với việc hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ trong tình huống không lường
manual, for delayed reporting in the event of unforeseen
circumstances, in accordance with the certification trước, tuân thủ loại hình khai thác được phê chuẩn.
specifications applicable to the type of operation.
ORO.FTL.210 Flight times and duty periods
(a) The total duty periods to which a crew member may be
assigned shall not exceed:

15.027 THỜI GIAN BAY VÀ KHOẢNG THỜI GIAN LÀM NHIỆM VỤ
(a)

(1) 60 duty hours in any 7 consecutive days;

Khoảng thời gian làm nhiệm vụ của thành viên tổ bay không được quá:
(1)

60 giờ làm nhiệm vụ trong 07 ngày liên tục bất kỳ,

(2)

110 giờ làm nhiệm vụ trong 14 ngày liên tục bất kỳ,

(3)

190 giờ làm nhiệm vụ trong 28 ngày liên tục bất kỳ, được phân bổ đều

(2) 110 duty hours in any 14 consecutive days; and
(3) 190 duty hours in any 28 consecutive days, spread as
evenly as practicable throughout that period.

đến mức có thể trong khoảng thời gian này.
(b)

chuyến bay không được vượt quá:

(b) The total flight time of the sectors on which an individual
crew member is assigned as an operating crew member shall
not exceed:

(1) 100 hours of flight time in any 28 consecutive days;

Thời gian làm nhiệm vụ bay của từng thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên

(c)

(1)

100 giờ bay trong 28 ngày liên tục bất kỳ;

(2)

900 giờ bay trong 01 năm dương lịch bất kỳ; và

(3)

1000 giờ bay trong 12 tháng liên tục bất kỳ.

Thời gian làm các nhiệm vụ sau chuyến bay phải được tính là thời gian làm
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nhiệm vụ. Người khai thác tàu bay phải quy định rõ trong Tài liệu hướng dẫn

(2) 900 hours of flight time in any calendar year; and

khai thác về thời gian tối thiểu dành cho các nhiệm vụ sau chuyến bay.

(3) 1000 hours of flight time in any 12 consecutive calendar
months.

(c) Post-flight duty shall count as duty period. The operator
shall specify in its operations manual the minimum time
period for post-flight duties.
ORO.FTL.215 Positioning
15.029 CHUYỂN SÂN
If an operator positions a crew member, the following shall
Khi Người khai thác tàu bay yêu cầu thành viên tổ bay chuyển sân để thực
apply:
hiện nhiệm vụ, phải áp dụng các quy định sau:
(a) Positioning after reporting but prior to operating shall be
counted as FDP but shall not count as a sector;

(a)

Chuyển sân sau khi có mặt nhận nhiệm vụ nhưng trước khi thực hiện nhiệm
vụ trên chuyến bay phải được tính là thời gian làm nhiệm vụ bay, nhưng
không được tính là 01 chặng bay.

(b) All time spent on positioning shall count as duty period.

(b)

Toàn bộ thời gian chuyển sân phải được tính là thời gian làm nhiệm vụ.

ORO.FTL.220 Split duty
15.031 NHIỆM VỤ NGẮT QUÃNG
The conditions for extending the basic maximum daily FDP
Việc kéo dài khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày do có nghỉ
due to a break on the ground shall be in accordance with the
following:
giải lao trên mặt đất phải tuân thủ các quy định sau:
(a) Flight time specification schemes shall specify the
following elements for split duty in accordance with the
certification specifications applicable to the type of operation:
(1) the minimum duration of a break on the ground; and

(a)

Phương pháp tính thời gian bay phải quy định rõ các yếu tố sau đối với
nhiệm vụ ngắt quãng phù hợp với các loại hình khai thác:
(1)

Khoảng thời gian nghỉ giải lao tối thiểu trên mặt đất; và

(2)

Khả năng kéo dài khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay tối đa hàng ngày
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quy định tại khoản (b) Điều 15.025, có tính đến khoảng thời gian nghỉ

(2) the possibility to extend the FDP prescribed under point
ORO.FTL.205(b) taking into account the duration of the break
on the ground, the facilities provided to the crew member to
rest and other relevant factors.
(b) The break on the ground shall count in full as FDP.

giải lao trên mặt đất, trang thiết bị nghỉ ngơi cung cấp cho thành viên tổ
bay và các yếu tố khác.
(b)

Thời gian nghỉ giải lao trên mặt đất phải được tính đầy đủ vào khoảng thời
gian làm nhiệm vụ bay.

(c) Split duty shall not follow a reduced rest.

(c)

Không được phép thực hiện nhiệm vụ ngắt quãng sau khi đã giảm khoảng
thời gian nghỉ ngơi.

ORO.FTL.225 Standby and duties at the airport
15.033 NHIỆM VỤ DỰ BỊ VÀ NHIỆM VỤ TẠI SÂN BAY
If an operator assigns crew members to standby or to any duty
Nếu Người khai thác tàu bay bố trí thành viên tổ bay làm nhiệm vụ dự bị hoặc
at the airport, the following shall apply in accordance with the
certification specifications applicable to the type of operation: bất kỳ nhiệm vụ nào tại sân bay, phải tuân thủ các quy định sau đây:
(a) Standby and any duty at the airport shall be in the roster
and the start and end time of standby shall be defined and
notified in advance to the crew members concerned to provide
them with the opportunity to plan adequate rest.

(a)

Nhiệm vụ dự bị và bất kỳ nhiệm vụ nào tại sân bay phải được phân lịch, thời
điểm bắt đầu và kết thúc của nhiệm vụ dự bị phải được xác định và thông báo
trước một khoảng thời gian thích hợp để thành viên tổ bay có thể lên kế
hoạch nghỉ ngơi phù hợp.

(b) A crew member is considered on airport standby from
reporting at the reporting point until the end of the notified
airport standby period.

(b)

thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ tại địa điểm được yêu cầu cho đến hết thời
gian làm nhiệm vụ dự bị được thông báo trước.
(c)

(c) Airport standby shall count in full as duty period for the
purpose of points ORO.FTL.210 and ORO.FTL.235.

Thành viên tổ bay được coi là đang làm nhiệm vụ dự bị tại sân bay bắt đầu từ

Toàn bộ thời gian làm nhiệm vụ dự bị tại sân bay phải được tính là thời gian
làm nhiệm vụ.
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(d)

Bất kỳ nhiệm vụ dự bị tại sân bay phải được tính là thời gian làm nhiệm vụ
và FDP được tính đầy đủ bắt đầu từ thời điểm thành viên tổ bay có mặt tại
sân bay để thực hiện nhiệm vụ.

(e) The operator shall provide accommodation to the crew
member on airport standby.
(f) Flight time specification schemes shall specify the
following elements:
(1) the maximum duration of any standby;

(e)

Người khai thác tàu bay phải cung cấp nơi nghỉ ngơi tiêu chuẩn cho thành
viên tổ bay khi làm nhiệm vụ trực dự bị tại sân bay.

(f)

Phương pháp tính toán thời gian bay phải quy định cụ thể các yếu tố sau:
(1)

Khoảng thời gian làm nhiệm vụ dự bị tối đa;

(2)

Ảnh hưởng của thời gian làm nhiệm vụ dự bị lên FDP tối đa, có tính
toán đến các yếu tố:

(2) the impact of the time spent on standby on the maximum
FDP that may be assigned, taking into account facilities
provided to the crew member to rest, and other relevant
factors such as:
– the need for immediate readiness of the crew member,
– the interference of standby with sleep, and
– sufficient notification to protect a sleep opportunity between
the call for duty and the
assigned FDP;
(3) the minimum rest period following standby which does not
lead to assignment of an FDP;
(4) how time spent on standby other than airport standby shall
be counted for the purpose of cumulative duty periods.
ORO.FTL.230 Reserve

(i)

Thành viên tổ bay sẵn sàng có mặt để nhận nhiệm vụ;

(ii)

Ảnh hưởng của nhiệm vụ dự bị đến giấc ngủ; và

(iii) Cách thức thông báo hợp lý để bảo vệ giấc ngủ của thành viên tổ
bay giữa khoảng thời gian từ thời điểm nhận cuộc gọi yêu cầu có
mặt nhận nhiệm vụ và thời điểm bắt đầu FDP;
(3)

Thời gian nghỉ ngơi tối thiểu sau nhiệm vụ dự bị nhưng không được bố
trí thực hiện nhiệm vụ bay;

(4)

Khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ dự bị khác với dự bị tại sân bay
phải được tính vào khoảng thời gian làm nhiệm vụ.

15.035 NHIỆM VỤ DỰ PHÒNG
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If an operator assigns crew members to reserve, the following
Nếu Người khai thác tàu bay yêu cầu thành viên tổ bay làm nhiệm vụ dự
requirements shall apply in accordance with the certification
phòng, phải tuân thủ các quy định sau đây:
specifications applicable to the type of operation:
(a) Phải xếp lịch dự phòng;
(a) Reserve shall be in the roster;
(b) Phương pháp tính toán thời gian bay phải quy định cụ thể các yếu tố sau:
(b) Flight time specification schemes shall specify the
following elements:

(1)

Thời gian tối đa cho một nhiệm vụ dự phòng bất kỳ;

(2)

Số ngày dự phòng liên tục có thể được chỉ định cho thành viên tổ bay.

(1) the maximum duration of any single reserve period;
(2) the number of consecutive reserve days that may be
assigned to a crew member.
ORO.FTL.235 Rest periods
15.037 KHOẢNG THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
(a) Minimum rest period at home base.

(a)

Thời gian nghỉ ngơi tối thiểu tại căn cứ chính
(1)

(1) The minimum rest period provided before undertaking an
FDP starting at home base shall be at least as long as the
preceding duty period, or 12 hours, whichever is greater.

Thời gian nghỉ ngơi tối thiểu trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ bay tại
căn cứ chính phải bằng với thời gian làm nhiệm vụ trước đó hoặc 12
giờ, chọn giá trị lớn hơn.

(2)

(2) By way of derogation from point (1), the minimum rest
provided under point (b) applies if the operator provides
suitable accommodation to the crew member at home base.

Trong trường hợp không đáp ứng được thời gian nghỉ tối thiểu nêu tại
điểm (1) khoản (a), có thể áp dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quy định
tại khoản (b) với điều kiện nơi nghỉ ngơi tiêu chuẩn phù hợp được cung
cấp cho thành viên tổ bay tại căn cứ chính.

(b) Minimum rest period away from home base.
The minimum rest period provided before undertaking an FDP
starting away from home base shall be at least as long as the
preceding duty period, or 10 hours, whichever is greater. This

(b)

Khoảng

thời

gian

nghỉ

ngơi

tối

thiểu

ngoài

căn

cứ

chính

Khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ bay
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period shall include an 8-hour sleep opportunity in addition to
the time for travelling and physiological needs.

ngoài căn cứ chính phải bằng với thời gian làm nhiệm vụ trước đó hoặc 10

(c) Reduced rest
By derogation from points (a) and (b), flight time specification
schemes may reduce the minimum rest periods in accordance
with the certification specifications applicable to the type of
operation and taking into account the following elements:

giờ ngủ cộng thêm với thời gian di chuyển và thời gian cho nhu cầu sinh lý

(1) the minimum reduced rest period;
(2) the increase of the subsequent rest period; and

giờ, chọn giá trị lớn hơn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này phải bao gồm 08

cá nhân khác
(c)

Trong trường hợp không đáp ứng được quy định tại khoản (a) và (b) nêu trên,
phương thức tính toán thời gian làm nhiệm vụ bay có thể cho phép giảm khoảng thời
gian nghỉ ngơi tối thiểu và có tính toán đến các yếu tố sau:

(3) the reduction of the FDP following the reduced rest.
(d) Recurrent extended recovery rest periods
Flight time specification schemes shall specify recurrent
extended recovery rest periods to compensate for cumulative
fatigue. The minimum recurrent extended recovery rest period
shall be 36 hours, including 2 local nights, and in any case the
time between the end of one recurrent extended recovery rest
period and the start of the next extended recovery rest period
shall not be more than 168 hours. The recurrent extended
recovery rest period shall be increased to 2 local days twice
every month.
(e) Flight time specification schemes shall specify additional
rest periods in accordance with the applicable certification
specifications to compensate for:

Giảm thời gian nghỉ ngơi

(d)

(1)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi đã được giảm thấp nhất có thể;

(2)

Tăng khoảng thời gian nghỉ ngơi tiếp theo; và

(3)

Rút ngắn FDP sau khoảng thời gian nghỉ rút ngắn.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục tối thiểu phải bao gồm 36 giờ liên tục,
bao gồm 02 đêm theo giờ địa phương và trong mọi trường hợp thời điểm kết
thúc của 01 khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục và thời điểm bắt đầu của
khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục tiếp theo không được vượt quá 168 giờ.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục phải được tăng lên để bao gồm 02 ngày
theo giờ địa phương 02 lần mỗi tháng.

(e)

Phương pháp tính thời gian bay phải quy định cụ thể các khoảng thời gian
nghỉ ngơi tăng cường để bù cho:
(1)

Ảnh hưởng của lệch múi giờ và kéo dài FDP;
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(1) the effects of time zone differences and extensions of the
(2) Mệt mỏi tích luỹ bổ sung do gián đoạn lịch bay; và
FDP;
(3) Việc thay đổi căn cứ chính.
(2) additional cumulative fatigue due to disruptive schedules;
and
(3) a change of home base.
ORO.FTL.240 Nutrition
15.039 DINH DƢỠNG CỦA THÀNH VIÊN TỔ BAY
(a) During the FDP there shall be the opportunity for a meal
and drink in order to avoid any detriment to a crew member’s
performance, especially when the FDP exceeds 6 hours.

(a)

Người khai thác tàu bay phải bố trí thời gian để thành viên tổ bay dùng bữa
ăn và nước uống nhằm mục đích tránh gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng
thực hiện nhiệm vụ của thành viên tổ bay trong khoảng thời gian làm nhiệm
vụ bay, đặc biệt là đối với các chuyến bay có FDP lớn hơn 06 giờ.

(b) An operator shall specify in its operations manual how the
crew member’s nutrition during FDP is ensured.

(b)

Người khai thác tàu bay phải quy định cụ thể tại Tài liệu hướng dẫn khai thác
phương pháp để đảm bảo dinh dưỡng của thành viên tổ bay trong khoảng
thời gian làm nhiệm vụ bay.

ORO.FTL.245 Records of home base, flight times, duty 15.015 TRÁCH NHIỆM LƢU TRỮ HỒ SƠ
and rest periods
(c) Người khai thác tàu bay phải lưu trữ trong vòng 24 tháng:
(a) An operator shall maintain, for a period of 24 months:
(1) Individual records for each crew member including:
(i) flight times;
(ii) start, duration and end of each duty period and FDP;

(1)

Hồ sơ của từng thành viên tổ bay, bao gồm:
(i)

Thời gian bay;

(ii)

Thời điểm bắt đầu, thời lượng và thời điểm kết thúc của từng
khoảng thời gian làm nhiệm vụ và khoảng thời gian làm nhiệm
vụ bay;

(iii) Khoảng thời gian nghỉ ngơi và các ngày miễn hoàn toàn khỏi mọi
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(iii) rest periods and days free of all duties; and

nhiệm vụ; và
(iv) Việc chỉ định căn cứ chính của thành viên tổ bay.

(iv) assigned home base.
(2) Reports on extended flight duty periods and reduced rest
periods.

(2)
(d)

Báo cáo về các lần kéo dài FDP và giảm khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Khi được yêu cầu, Người khai thác tàu bay phải cung cấp bản sao hồ sơ cá
nhân về thời gian bay, khoảng thời gian làm nhiệm vụ và khoảng thời gian
nghỉ ngơi cho:

(b) Upon request, the operator shall provide copies of
individual records of flight times, duty periods and rest
periods to:

(1)

Thành viên tổ bay liên quan;

(2)

Người khai thác tàu bay liên quan mà thành viên tổ bay đã hoặc sẽ
chuyển sang.

(1) the crew member concerned; and
(2) to another operator, in relation to a crew member who is or
becomes a crew member of the operator concerned.
ORO.FTL.250 Fatigue management training
(a) The operator shall provide initial and recurrent fatigue
management training to crew members, personnel responsible
for preparation and maintenance of crew rosters and
management personnel concerned.

15.041 HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ MỆT MỎI
(a)

bay, nhân viên xếp lịch bay và cán bộ quản lý liên quan phải được huấn luyện
ban đầu và định kỳ về quản lý mệt mỏi.
(b)

(b) This training shall follow a training programme
established by the operator and described in the operations
manual. The training syllabus shall cover the possible causes
and effects of fatigue and fatigue countermeasure.

Người khai thác tàu bay phải đảm bảo thành viên tổ bay, nhân viên điều phái

Huấn luyện mệt mỏi phải tuân thủ chương trình được xây dựng bởi Người
khai thác tàu bay và được công bố trong Tài liệu hướng dẫn khai thác. Nội
dung chương trình huấn luyện phải bao gồm nguyên nhân, ảnh hưởng của
mệt mỏi và phương pháp phòng, chống, giảm thiểu.
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(c)

Nội dung chương trình huấn luyện về quản lý mệt mỏi được quy định tại Phụ
lục 1 Điều 15.041.

CS FTL.1.205 Flight duty period (FDP)
Phụ lục 1 Điều 15.025 Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay
(a) Night duties under the provisions of ORO.FTL.205(b) and PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 15.025: KHOẢNG THỜI GIAN LÀM NHIỆM VỤ BAY
(d) comply with the following:
(a)
(1) When establishing the maximum FDP for consecutive
night duties, the number of sectors is limited to 4 sectors per
duty.
(2) The operator applies appropriate fatigue risk management
to actively manage the fatiguing effect of night duties of more
than 10 hours in relation to the surrounding duties and rest
periods.
(b)

Nhiệm vụ đêm của FDP theo quy định tại khoản (b) và (d) Điều 15.025 phải
tuân thủ các quy định sau:
(1)

Khi tính toán FDP tối đa của các nhiệm vụ đêm liên tục, không được
vượt quá 04 chặng cho 01 nhiệm vụ;

(2)

Người khai thác tàu bay phải quản lý rủi ro mệt mỏi để chủ động kiểm
soát ảnh hưởng đến mệt mỏi của nhiệm vụ đêm kéo dài hơn 10 giờ liên
quan đến khoảng thời gian làm nhiệm vụ và khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Kéo dài FDP không có khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay

Việc kéo dài FDP không có khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay theo
(b) Extension of FDP without in-flight rest
The extension of FDP without in-flight rest under the quy định tại (d)(5) Điều 15.025 không được vượt quá:
provisions of ORO.FTL.205(d)(5) is limited to the values
Bảng 05 - FDP tối đa hàng ngày đƣợc kéo dài
specified in the table below.
Thời gian bắt đầu

01-02 chặng

03 chặng

04 chặng

05 chặng

FDP
Từ 0600 đến 0614 không
phép

được không
phép

được không
phép

được không
phép

được
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Từ 0615 đến 0629 13:15

12:45

12:15

11:45

Từ 0630 đến 0644 13:30

13:00

12:30

12:00

Từ 0645 đến 0659 13:45

13:15

12:45

12:15

Từ 0700 đến 1329 14:00

13:30

13:00

12:30

Từ 1400 đến 1429 13:30

13:00

12:30

không

được

phép
Từ 1430 đến 1459 13:15

12:45

12:15

không

được

phép
Từ 1500 đến 1529 13:00

12:30

12:00

không

được

phép
Từ 1530 đến 1559 12:45

không
phép

Từ 1600 đến 1629 12:30

không
phép

Từ 1630 đến 1659 12:15

không
phép

Từ 1700 đến 1729 12:00

không
phép

Từ 1730 đến 1759 11:45

không
phép

được không
phép
được không
phép
được không
phép
được không
phép
được không
phép

được không

được

phép
được không

được

phép
được không

được

phép
được không

được

phép
được không
phép

được
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Từ 1800 đến 1829 11:30

không
phép

Từ 1830 đến 1859 11:15

không
phép

Từ 1900 đến 0559 Không
phép

(c) Extension of FDP due to in-flight rest
In-flight
rest
facilities
in
accordance
with
ORO.FTL.205(e)(iii) fulfil the following minimum standards:
– ‘Class 1 rest facility’ means a bunk or other surface that
allows for a flat or near flat sleeping position. It reclines to at
least 80° back angle to the vertical and is located separately
from both the flight crew compartment and the passenger
cabin in an area that allows the crew member to control light,
and provides isolation from noise and disturbance;
– ‘Class 2 rest facility’ means a seat in an aircraft cabin that
reclines at least 45° back angle to the vertical, has at least a
pitch of 55 inches (137,5 cm), a seat width of at least 20
inches (50 cm) and provides leg and foot support. It is
separated from passengers by at least a curtain to provide
darkness and some sound mitigation, and is reasonably free
from disturbance by passengers or crew members;

(c)

được không
phép

được không

được không

phép
được không

phép
được không

phép
được không

được
được

phép
được không

phép

được

phép

Kéo dài FDP có khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay

Trang thiết bị nghỉ ngơi trên chuyến bay theo quy định tại (e)(iii) Điều 15.025 phải
đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Trang thiết bị nghỉ loại 1: Giường ngủ hoặc bề mặt phẳng hoặc gần phẳng
cho phép tổ bay nằm ngủ, ngả được tối thiểu 80 độ được bố trí trong một khu
vực tách biệt so với buồng lái và khoang khách được kiểm soát nhiệt độ, ánh
sáng, được cách âm;
- Trang thiết bị nghỉ loại 2: Ghế trong khoang khách ngả được tối thiểu 45
độ, có khoảng cách giữa 02 hàng ghế ít nhất là 137,5 cm, ghế rộng tối thiểu
50 cm, có chỗ để chân, được bố trí tại khu vực tách biệt với hành khách ít
nhất bởi rèm che ngăn ánh sáng và giảm thiểu tiếng ồn, trong chừng mực nào
đó, không bị làm phiền bởi hành khách hoặc thành viên tổ bay;
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- Trang thiết bị nghỉ loại 3: Ghế trong khoang khách hoặc buồng lái có thể
– ‘Class 3 rest facility’ means a seat in an aircraft cabin or
flight crew compartment that reclines at least 40° from the
vertical, provides leg and foot support and is separated from
passengers by at least a curtain to provide darkness and some
sound mitigation, and is not adjacent to any seat occupied by
passengers.

ngả ít nhất 40 độ, có chỗ để chân được bố trí tại khu vực tách biệt với hành
khách ít nhất bởi rèm che ngăn ánh sáng và giảm thiểu tiếng ồn, không cạnh
bất cứ ghế hành khách nào đang có người ngồi.
(1)

(1) The extension of FDP with in-flight rest under the
provisions of ORO.FTL.205(e) complies with the following:

quy định tại khoản (e) Điều 15.025 phải tuân thủ các quy định sau:

(i) the FDP is limited to 3 sectors; and
(ii) the minimum in-flight rest period is a consecutive 90minute period for each crew member
and 2 consecutive hours for the flight crew members at control
during landing.
(2) The maximum daily FDP under the provisions of
ORO.FTL.205 (e) may be extended due to in-flight rest for
flight crew:
(i) with one additional flight crew member:
(A) up to 14 hours with class 3 rest facilities;
(B) up to 15 hours with class 2 rest facilities; or
(C) up to 16 hours with class 1 rest facilities;
(ii) with two additional flight crew members:
(A) up to 15 hours with class 3 rest facilities;
(B) up to 16 hours with class 2 rest facilities; or

Việc kéo dài FDP có khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay theo

(i)

Không quá 03 chặng cho 01 FDP; và

(ii)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay tối thiểu không ít
hơn 90 phút liên tục cho mỗi thành viên tổ bay và 02 giờ liên tục
cho thành viên tổ lái điều khiển tàu bay hạ cánh.

(2)

FDP tối đa hàng ngày theo quy định tại khoản (e) Điều 15.025 có thể
được kéo dài nếu thành viên tổ lái được nghỉ ngơi trên chuyến bay
nhưng không vượt quá:
(i)

Với 01 thành viên tổ lái tăng cường:

(A) không vượt quá 14 giờ với trang thiết bị nghỉ loại 03;
(B) không vượt quá 15 giờ với trang thiết bị nghỉ loại 02;
(C) không vượt quá 16 giờ với trang thiết bị nghỉ loại 01.
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(C) up to 17 hours with class 1 rest facilities.

(ii)

Với 02 thành viên tổ lái tăng cường:

(A) không vượt quá 15 giờ với trang thiết bị nghỉ loại 03;
(B) không vượt quá 16 giờ với trang thiết bị nghỉ loại 02;
(C) không vượt quá 17 giờ với trang thiết bị nghỉ loại 01.
(3) The minimum in-flight rest for each cabin crew member
is:

Khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay tối thiểu dành cho tiếp

(3)

viên:
Bảng 06.
FDP kéo dài tối đa

Khoảng thời gian nghỉ trên chuyến bay tối thiểu
Trang thiết bị nghỉ Trang thiết bị nghỉ Trang thiết bị nghỉ
loại 01

loại 02

loại 03

01:30

01:30

01:30

Từ 14:31 đến 15:00 01:45

02:00

02:20

02:20

02:40

02:40

03:00

03:00

không được phép

đến 14:30 giờ

giờ
Từ 15:01 đến 15:30 02:00
giờ
Từ 15:31 đến 16:00 02:15
giờ
Từ 16:01 đến 16:30 02:35
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giờ
Từ 16:31 đến 17:00 03:00

03:25

không được phép

không được phép

không được phép

không được phép

không được phép

giờ
Từ 17:01 đến 17:30 03:25
giờ
Từ 17:31 đến 18:00 03:50
giờ

(4)

(4) The limits specified in (2) may be increased by 1 hour for
FDPs that include 1 sector of more than 9 hours of continuous
flight time and a maximum of 2 sectors.

Các hạn chế quy định tại điểm (2) khoản (c) của Phụ lục này có thể
được tăng thêm không quá 01 giờ bao gồm 01 chặng có thời gian bay
liên tục trên 09 giờ và không vượt quá 02 chặng.

(5) All time spent in the rest facility is counted as FDP.

(5)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi trên chuyến bay sử dụng trang thiết bị nghỉ
ngơi phải được tính là FDP.

(6) The minimum rest at destination is at least as long as the
preceding duty period, or 14 hours,
whichever is greater.

(6)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu tại điểm đến ít nhất phải bằng
khoảng thời gian làm nhiệm vụ trước đó hoặc 14 giờ, chọn giá trị lớn

(7) A crew member does not start a positioning sector to
become part of this operating crew on the same flight.

hơn.
(7)

Thành viên tổ bay nếu làm nhiệm vụ chuyển sân không được chuyển
sang làm thành viên tổ bay thực hiện nhiệm vụ trên cùng 01 chuyến
bay.

(d) Unforeseen circumstances in flight operations — delayed
reporting
(d)

Tình huống không lường trước trong khai thác - hoãn thời gian có mặt nhận
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nhiệm vụ
(1) The operator may delay the reporting time in the event of
unforeseen circumstances, if procedures for delayed reporting
are established in the operations manual. The operator keeps
records of delayed reporting. Delayed reporting procedures
establish a notification time allowing a crew member to
remain in his/her suitable accommodation when the delayed
reporting procedure is activated. In such a case, if the crew
member is informed of the delayed reporting time, the FDP is
calculated as follows:

(1)

Người khai thác tàu bay có thể hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ
nếu có quy trình quy định tại Tài liệu hướng dẫn khai thác. Hồ sơ về các
lần hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ phải được lưu trữ bởi Người
khai thác tàu bay. Quy trình hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ phải
quy định thời gian thông báo và cho phép thành viên tổ bay ở lại Nơi
nghỉ ngơi đủ tiêu chuẩn thích hợp. Trong trường hợp thành viên tổ bay
được thông báo hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ, FDP được tính

(i) one notification of a delay leads to the calculation of the
maximum FDP according to (iii) or
(iv);

như sau:
(i)

(ii) if the reporting time is further amended, the FDP starts
counting 1 hour after the second notification or at the original
delayed reporting time if this is earlier;

Khi có thông báo hoãn, việc tính toán FDP tối đa tuân thủ quy
định tại (iii) hoặc (iv) dưới đây;

(ii)

Nếu thời gian nhận nhiệm vụ tiếp tục bị thay đổi, FDP sẽ được

(iii) when the delay is less than 4 hours, the maximum FDP is
calculated based on the original
reporting time and the FDP starts counting at the delayed
reporting time;

tính từ thời điểm 01 giờ sau khi nhận được thông báo thứ 02 hoặc

(iv) when the delay is 4 hours or more, the maximum FDP is
calculated based on the more limiting of the original or the
delayed reporting time and the FDP starts counting at the
delayed
reporting time;

(iii) Khi thời gian hoãn nhận nhiệm vụ ít hơn 04 giờ, FDP tối đa hàng

từ thời điểm thông báo hoãn ban đầu nếu thời gian thông báo ban
đầu sớm hơn;

ngày được tính từ thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ ban đầu và
FDP được tính từ thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ theo thông báo
hoãn;
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(iv) Khi thời gian hoãn nhận nhiệm vụ từ 04 giờ trở lên, FDP tối đa
được tính từ thời điểm được yêu cầu để có mặt nhận nhiệm vụ ban
đầu hoặc từ thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ theo thông báo hoãn,
chọn giá trị hạn chế hơn và FDP được tính từ thời điểm có mặt
nhận nhiệm vụ theo thông báo hoãn;

(v) as an exception to (i) and (ii), when the operator informs
the crew member of a delay of 10 hours or more in reporting
time and the crew member is not further disturbed by the
operator, such delay of 10 hours or more counts as a rest
period.

(v)

Ngoại trừ quy định tại (i) và (ii) nêu trên, khi Người khai thác tàu
bay thông báo hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ trên 10 giờ
hoặc hơn đến thành viên tổ bay, và thành viên tổ bay không được
yêu cầu tiếp tục có mặt để nhận nhiệm vụ, thời gian hoãn từ 10
giờ trở lên này được tính là khoảng thời gian nghỉ.

gm1 Cs ftl.1.205(d) flight duty period (fdp)
DELAYED REPORTING
Operator procedures for delayed reporting should:
(a) specify a contacting mode;
(b) establish minimum and maximum notifcation times; and
(c) avoid interference with sleeping patterns when possible

(2)

Quy trình hoãn thời gian có mặt nhận nhiệm vụ của Người khai thác tàu
bay phải:
(i)

Quy định cụ thể hình thức thông báo;

(ii)

Quy định thời gian thông báo tối thiểu và tối đa; và

(iii)

Tránh thông báo trong thời gian ngủ khi có thể.

Cs ftl.1.220 split duty
Phụ lục 1 Điều 15.031: NHIỆM VỤ NGẮT QUÃNG
The increase of limits on ﬂight duty, under the provisions of
ORO.FTL.220, complies with the following:
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(a) The break on the ground within the FDP has a minimum
Việc tăng khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay theo quy định tại Điều 15.031
duration of 3 consecutive hours.
phải tuân thủ các quy định sau:
(b) The break excludes the time allowed for post and pre-ﬂight
duties and travelling. The minimum total
(a) Khoảng thời gian nghỉ giải lao trên mặt đất trong 01 FDP phải từ 03 giờ liên
time for post and pre-ﬂight duties and travelling is 30 minutes.
tục trở lên.
The operator specifes the actual times in
its operations manual.
(b) Khoảng thời gian nghỉ giải lao này không bao gồm thời gian thực hiện nhiệm
gm1 Cs ftl.1.220(b) split duty
vụ trước và sau chuyến bay, thời gian di chuyển. Thời gian tối thiểu để thực
POST, PRE-FLIGHT DUTY AND TRAVELLING TIMES
The operator should specify post and pre-ﬂight duty and
hiện nhiệm vụ trước và sau chuyến bay, thời gian di chuyển phải từ 30 phút
travelling times taking into account aircraft type, type
trở lên. Người khai thác tàu bay phải quy định cụ thể thời gian thực tế trong
of operation and airport conditions.
(c) The maximum FDP specifed in ORO.FTL.205(b) may be
Tài liệu hướng dẫn khai thác có tính đến các yếu tố: loại tàu bay, loại hình
increased by up to 50 % of the break.
khai thác và điều kiện của sân bay.
(d) Suitable accommodation is provided either for a break of 6
hours or more or for a break that encroaches the window of
(c) FDP tối đa quy định tại khoản (b) Điều 15.025 có thể được tăng nhưng không
circadian low (WOCL).
vượt quá 50% khoảng thời gian nghỉ giải lao.
(e) In all other cases:
(1) accommodation is provided; and
(d) Nơi nghỉ đủ tiêu chuẩn thích hợp phải được cung cấp trong trường hợp
(2) any time of the actual break exceeding 6 hours or any time
khoảng thời gian nghỉ giải lao kéo dài trên 06 giờ hoặc nếu khoảng thời gian
of the break that encroaches the WOCL
does not count for the extension of the FDP.
nghỉ giải lao nằm trong chu kỳ nhịp sinh học thấp.
(f) Split duty cannot be combined with in-ﬂight rest
(e) Trong các trường hợp khác:
(1)

Nơi nghỉ đủ tiêu chuẩn phải được cung cấp; và

(2)

Khoảng thời gian nghỉ giải lao thực tế vượt quá 06 giờ hoặc khi một
phần hoặc toàn bộ thời gian nghỉ giải lao nằm trong chu kỳ nhịp sinh
học thấp sẽ không được tính để kéo dài FDP.
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Nhiệm vụ ngắt quãng không được kết hợp với khoảng thời gian nghỉ ngơi

(f)

trên chuyến bay.
Cs ftl.1.225 standby
The modifcation of limits on ﬂight duty, duty and rest periods
under the provisions of ORO.FTL.225 complies
with the following:
(a) Airport standby
(1) If not leading to the assignment of an FDP, airport standby
is followed by a rest period as specifed
in ORO.FTL.235.
(2) If an assigned FDP starts during airport standby, the
following applies:
(i) the FDP counts from the start of the FDP. The maximum
FDP is reduced by any time spent
on standby in excess of 4 hours;
(ii) the maximum combined duration of airport standby and
assigned FDP as specifed in ORO.
FTL.205(b) and (d) is 16 hours.
(b) Standby other than airport standby:
(1) the maximum duration of standby other than airport
standby is 16 hours;
(2) The operator’s standby procedures are designed to ensure
that the combination of standby and
FDP do not lead to more than 18 hours awake time;
(3) 25 % of time spent on standby other than airport standby
counts as duty time for the purpose of
ORO.FTL.210;
(4) standby is followed by a rest period in accordance with

Phụ lục 1 Điều 15.033 Nhiệm vụ dự bị
PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 15.033: NHIỆM VỤ DỰ BỊ
Việc thay đổi các giới hạn về khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay, khoảng thời
gian làm nhiệm vụ và khoảng thời gian nghỉ ngơi theo quy định tại Điều 15.033 phải
tuân thủ:
(a)

Trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ dự bị tại sân bay:
(1)

Nếu không được yêu cầu thực hiện FDP, phải bố trí khoảng thời gian
nghỉ ngơi phù hợp theo quy định tại Điều 15.037;

(2)

Nếu được yêu cầu thực hiện FDP:
(i)

FDP được tính từ thời điểm bắt đầu khoảng thời gian làm nhiệm
vụ bay. Nếu nhiệm vụ dự bị kết thúc vượt quá 04 giờ đầu tiên
FDP tối đa được rút ngắn một khoảng thời gian bằng khoảng thời
gian vượt quá 04 giờ;

(ii)

Tổng của FDP theo quy định tại khoản (b) và (d) điều 15.025 và
khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ dự bị tại sân bay không
vượt quá 16 giờ.

(b)

Các trường hợp thực hiện nhiệm vụ dự bị không tại sân bay:
(1)

Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ dự bị không được quá 16 giờ;
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(5) standby ceases when the crew member reports at the
designated reporting point;
(6) if standby ceases within the frst 6 hours, the maximum
FDP counts from reporting;
(7) if standby ceases after the frst 6 hours, the maximum FDP
is reduced by the amount of standby
time exceeding 6 hours;
(8) if the FDP is extended due to in-ﬂight rest according to CS
FTL.1.205(c), or to split duty according
to CS FTL.1.220, the 6 hours of paragraph (6) and (7) are
extended to 8 hours;
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(2)

Người khai thác phải có quy trình đảm bảo tổng thời gian thực hiện
nhiệm vụ dự bị và FDP không vượt quá 18 giờ;

(3)

25% thời gian thực hiện nhiệm vụ dự bị khác với nhiệm vụ dự bị tại
sân bay được tính là thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại
Điều 15.027;

(4)

Sau khi thực hiện nhiệm vụ dự bị phải bố trí khoảng thời gian nghỉ ngơi
theo quy định tại Điều 15.037;

(5)

Nhiệm vụ dự bị được coi là kết thúc vào thời điểm thành viên tổ bay có
mặt để nhận nhiệm vụ tại địa điểm được chỉ định;

(9) if standby starts between 23:00 and 07:00, the time
between 23:00 and 07:00 does not count
towards the reduction of the FDP under (6), (7) and (8) until
the crew member is contacted by the
operator; and

(6)

Nếu nhiệm vụ dự bị kết thúc trong vòng 06 giờ đầu tiên, FDP tối đa
được tính từ thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ;

(7)

Nếu nhiệm vụ dự bị kết thúc vượt quá 06 giờ đầu tiên, FDP tối đa phải
rút ngắn một khoảng thời gian bằng khoảng thời gian vượt quá 06 giờ;

(8)

Nếu tăng FDP do được cung cấp khoảng thời gian nghỉ ngơi trên
chuyến bay theo quy định tại khoản (c) Phụ lục 1 Điều 15.025 hoặc
nhiệm vụ ngắt quãng theo quy định tại Phụ lục 1 Điều 15.031,khoảng
thời gian 06 giờ tại khoản (6) và (7) nêu trên được nâng lên 08 giờ;

(9)

Nếu thời điểm bắt đầu nhiệm vụ dự bị nằm trong khoảng thời gian từ
23:00 đến 07:00, khoảng thời gian nằm trong khoảng 23:00 và 07:00

(10) the response time between call and reporting time

không được tính để giảm FDP theo quy định tại khoản (6) (7) và (8)
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established by the operator allows the crew
member to arrive from his/her place of rest to the designated
reporting point within a reasonable
time.
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nêu trên cho đến khi thành viên tổ bay được Người khai thác tàu bay
liên hệ; và
(10) Người khai thác tàu bay phải xác định thời gian phù hợp giữa thời điểm
của cuộc gọi yêu cầu có mặt nhận nhiệm vụ và thời điểm có mặt để
nhận nhiệm vụ đảm bảo cho phép thành viên tổ bay di chuyển từ chỗ
nghỉ của họ đến địa điểm họ được yêu cầu có mặt để nhận nhiệm vụ
trong khoảng thời gian hợp lý.

Cs ftl.1.230 reserve
PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 15.035: NHIỆM VỤ DỰ PHÒNG
The operator assigns duties to a crew member on reserve
Người khai thác tàu bay khi yêu cầu thành viên tổ bay thực hiện nhiệm vụ dự
under the provisions of ORO.FTL.230 complying with
the following:
phòng theo quy định tại Điều 15.035, phải tuân thủ các quy định sau đây:
(a) An assigned FDP counts from the reporting time.
(a) Khi thành viên tổ bay được yêu cầu có mặt nhận nhiệm vụ bay, FDP được
(b) Reserve times do not count as duty period for the purpose
of ORO.FTL.210 and ORO.FTL.235.
tính từ thời điểm có mặt nhận nhiệm vụ.
(c) The operator defines the maximum number of consecutive
(b) Khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ dự phòng không được tính là khoảng
reserve days within the limits of ORO.
FTL.235(d).
thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 15.025 và Điểu 15.037.
(d) To protect an 8-hour sleep opportunity, the operator rosters
(c) Người khai thác tàu bay phải xác định số ngày trực dự phòng tối đa liên tục
a period of 8 hours, taking into account fatigue management
principles, for each reserve day during which a crew member
nằm trong các giới hạn theo quy định tại khoản (d) Điều 15.037.
on reserve is not contacted by the operator.
(d) Người khai thác tàu bay khi xếp lịch trực dự phòng trên cơ sở tính đến các
nguyên tắc quản lý mệt mỏi phải đảm bảo thành viên tổ bay được ngủ 08 giờ
liên tục mỗi ngày và trong thời gian này không liên lạc với thành viên tổ bay.
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Cs ftl.1.235 rest periods
(a) Disruptive schedules
(1) If a transition from a late finish/night duty to an early start
is planned at home base, the rest period
between the 2 FDPs includes 1 local night.
(2) If a crew member performs 4 or more night duties, early
starts or late fnishes between 2 extended
recovery rest periods as defned in ORO.FTL.235(d), the
second extended recovery rest period is
extended to 60 hours.
(b) Time zone differences
(1) For the purpose of ORO.FTL.235(e)(1), ‘rotation’ is a
series of duties, including at least one ﬂight
duty, and rest period out of home base, starting at home base
and ending when returning to home base for a rest period
where the operator is no longer responsible for the
accommodation of the crew member.
(2) The operator monitors rotations and combinations of
rotations in terms of their effect on crew member fatigue, and
adapts the rosters as necessary.
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PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 15.037: KHOẢNG THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
(a)

Lịch bay gián đoạn
(1)

Nếu việc chuyển đổi lịch bay của thành viên tổ bay từ nhiệm vụ kết
thúc muộn hoặc là nhiệm vụ đêm sang nhiệm vụ bắt đầu sớm được lập
kế hoạch tại căn cứ chính, khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa 02 FDP
phải bao gồm 01 đêm theo giờ địa phương;

(2)

Nếu thành viên tổ bay thực hiện từ 04 nhiệm vụ đêm, nhiệm vụ sớm
hoặc nhiệm vụ kết thúc muộn trở lên trong khoảng thời gian giữa 02
khoảng thời gian nghỉ ngơi phục hồi theo quy định tại khoản (d) Điều
15.037, khoảng thời gian nghỉ ngơi phục hồi ngay sau khi kết thúc các
nhiệm vụ này phải được tăng lên tối thiểu là 60 giờ.

(b)

Chênh lệch múi giờ
(1)

Nhằm mục đích tuân thủ các quy định tại (e)(1) Điều 15.037, "nhiệm
vụ quay vòng" là một hoặc một loạt nhiệm vụ, bao gồm ít nhất 01
nhiệm vụ bay và khoảng thời gian nghỉ ngơi ngoài căn cứ chính, bắt
đầu nhận nhiệm vụ tại căn cứ chính và kết thúc khi thành viên tổ bay
quay trở về căn cứ chính để bắt đầu khoảng thời gian nghỉ ngơi mà theo
đó Người khai thác tàu bay không chịu trách nhiệm cung cấp chỗ nghỉ
đủ tiêu chuẩn cho thành viên tổ bay đó.

(2)

Người khai thác tàu bay phải xem xét các ảnh hưởng của "nhiệm vụ
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quay vòng" đến mệt mỏi của thành viên tổ bay qua đó điều chỉnh lịch
bay nếu cần thiết;

(3) Time zone differences are compensated by additional rest,
as follows:
(i) At home base, if a rotation involves a 4 hour time
difference or more, the minimum rest is as specifed in the
following table.
minimum local nights of rest at home base to compensate for
time zone differences

(3)

Ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ được bù đắp bằng khoảng thời gian
nghỉ ngơi bổ sung như sau:
(i)

tại căn cứ chính, nếu một nhiệm vụ quay vòng liên quan đến lệch
múi giờ từ 04 giờ trở lên, khoảng thời gian nghỉ tối thiểu phải đáp
ứng quy định tại bảng sau:

Bảng 09 - Bảng số lƣợng đêm nghỉ tối thiểu theo giờ địa phƣơng tại căn cứ chính
để bù ảnh hƣởng của chênh lệch múi giờ
Thời gian chênh lệch múi giờ

Thời gian kể từ thời điểm có măt nhận FDP đầu

tối đa giữa giờ tham chiếu và

tiên trong 01 "nhiệm vụ quay vòng" có liên quan

giờ địa phương nơi thành viên

đến lệch múi giờ từ 04 giờ trở lên với giờ tham

tổ bay nghỉ trong 01 "nhiệm vụ

chiếu

quay vòng"
< 48

48 - 71:59

72 - 95:59

≥ 96:00

≤6

02

02

03

03

≤9

02

03

03

04

≤ 12

02

03

04

05
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(ii)
(ii) Away from home base, if an FDP involves a 4-hour time
difference or more, the minimum rest following that FDP is at
least as long as the preceding duty period, or 14 hours,
whichever is greater. By way of derogation from point
(b)(3)(i) and only once between 2 recurrent extended recovery
rest periods as specifed in ORO.FTL.235(d), the minimum
rest provided under this point (b)(3)(ii) may also apply to
home base if the operator provides suitable
accommodation to the crew member.

Ngoài căn cứ chính, nếu FDP có liên quan đến lệch múi giờ từ 04
giờ trở lên, khoảng thời gian nghỉ tối thiểu sau FDP phải bằng ít
nhất là khoảng thời gian làm nhiệm vụ trước đó, hoặc 14 giờ,
chọn giá trị lớn hơn.
Trong trường hợp không đáp ứng được khoảng thời gian nghỉ
ngơi tối thiểu quy định tại (b)(3)(i) nêu trên và chỉ 01 lần giữa 02
khoảng thời gian nghỉ ngơi phục hồi theo quy định tại khoản (d)
Điều 15.037, khoảng thời gian nghỉ tối thiểu quy định tại điểm
(b)(3)(ii) này có thể áp dụng như tại căn cứ chính với điều kiện
Người khai thác tàu bay phải cung cấp nơi nghỉ đủ tiêu chuẩn
thích hợp cho thành viên tổ bay.

(4) In case of an Eastward-Westward or Westward-Eastward
transition, at least 3 local nights of rest at
home base are provided between alternating rotations.
(5) The monitoring of combinations of rotations is conducted
under the operator’s management system provisions.

(4)

Trong trường hợp chuyến bay thực hiện theo hướng Đông - Tây hoặc
Tây - Đông, khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục phải bao gồm ít nhất
03 đêm theo giờ địa phương phải được cung cấp giữa 02 "nhiệm vụ
quay vòng" liên tiếp;

(c) Reduced rest
(1) The minimum reduced rest periods under reduced rest
arrangements are 12 hours at home base
and 10 hours out of base.
(2) Reduced rest is used under fatigue risk management.
(3) The rest period following the reduced rest is extended by
the difference between the minimum

(c)

Giảm khoảng thời gian nghỉ ngơi
(1)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu có thể được giảm đến không dưới
12 giờ tại căn cứ chính và không dưới 10 giờ ngoài căn cứ chính;

(2)

Phải quản lý rủi ro mệt mỏi khi giảm thời gian nghỉ ngơi tối thiểu,;

(3)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi tiếp theo của khoảng thời gian nghỉ ngơi
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rest period specifed in ORO.FTL.235(a) or (b) and the
reduced rest.

được giảm phải được tăng lên một khoảng thời gian bằng với khoảng

Sau khi đã nghỉ ngơi theo thời gian được giảm, thời gian nghỉ
ngơi tiếp theo phải được cộng thêm đúng một lượng

tại khoản (a) hoặc (b) Điều 15.037 và khoảng thời gian nghỉ ngơi được

thời gian chênh lệch giữa khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu quy định

giảm;

(4) The FDP following the reduced rest is reduced by the
difference between the minimum rest period
specifed in ORO.FTL.235(a) or (b) as applicable and the
reduced rest.
(5) There is a maximum of 2 reduced rest periods between 2
recurrent extended recovery rest periods
specifed in accordance with ORO.FTL.235(d)

(4)

Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay tiếp theo của khoảng thời gian
nghỉ ngơi được giảm cũng phải được giảm tương ứng một khoảng thời
gian bằng với khoảng thời gian chênh lệch giữa khoảng thời gian nghỉ
ngơi tối thiểu quy định tại khoản (a) hoặc (b) Điều 15.037 và khoảng
thời gian nghỉ ngơi được giảm;

(5)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi chỉ được phép giảm tối đa 02 lần giữa 02
khoảng thời gian nghỉ ngơi phục hồi liên tục theo quy định tại khoản
(d) Điều 15.035.

amC1 oro.ftl.250 fatigue management training
TRAINING SYLLABUS FATIGUE MANAGEMENT
TRAINING
The training syllabus should contain the following:
(a) applicable regulatory requirements for ﬂight, duty and rest;
(b) the basics of fatigue including sleep fundamentals and the
eﬀects of disturbing the circadian rhythms;
(c) the causes of fatigue, including medical conditions that
may lead to fatigue;
(d) the eﬀect of fatigue on performance;
(e) fatigue countermeasures;

PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 15.041: HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ MỆT MỎI
Chương trình huấn luyện về quản lý mệt mỏi phải bao gồm các nội dung sau:
(a)

Các quy định hiện hành về thời gian bay, thời gian làm việc và thời gian nghỉ
ngơi;

(b)

Kiến thức cơ bản về mệt mỏi, bao gồm hiểu biết về giấc ngủ và các ảnh
hưởng khi nhịp sinh học bị thay đổi;

(c)

Nguyên nhân dẫn đến mệt mỏi, bao gồm tình trạng sức khoẻ có thể dẫn đến
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(f) the inﬂuence of lifestyle, including nutrition, exercise, and
family life, on fatigue;
(g) familiarity with sleep disorders and their possible
treatments;
(h) where applicable, the effects of long range operations and
heavy short range schedules on individuals;
(i) the eﬀect of operating through and within multiple time
zones; and
(j) the crew member responsibility for ensuring adequate rest
and fitness for ﬂight duty.
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mệt mỏi;
(d)

Ảnh hưởng của mệt mỏi đến khả năng làm nhiệm vụ;

(e)

Các biện pháp phòng chống mệt mỏi;

(f)

Ảnh hưởng của lối sống, chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập và cuộc sống
gia đình đến mệt mỏi;

(g)

Nhận thức về rối loạn giấc ngủ và các biện pháp điều trị;

(h)

Ảnh hưởng của khai thác tầm xa hoặc nhiệm vụ tầm ngắn với tần suất cao lên
từng cá nhân;

(i)

Ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ trong hoạt động khai thác;

(j)

Trách nhiệm của thành viên tổ bay đối với việc đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và
tình trạng sức khoẻ phù hợp khi thực hiện nhiệm vụ.

