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ΠΡΟ:

Χς Πίνακα Γιανομής

ΘΔΜΑ: «ΔΠΗΓΖΜΗΑ ΗΟΤ ΕΗΚΑ – ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΗΟΤ Δ
ΚΗΝΑ & ΝΟΣΗΑ ΚΟΡΔΑ»
ΥΔΣ:

(α) H ππό ζηνηρεία 5698/16-03-2016 Δγθύθιηνο Greek Shipping Cooperation Committee
κεηά ζπλεκκέλνπ ηνπ Νν.PNI1603 Circular of Huatai Insurance Agency & Consultant
Service Ltd.
(β) Σν ππό ζηνηρεία 3623/08-02-2016 ΗΜΟ Circular Letter.
ν
(γ) Σν ΑΠ 2242.1-1/9388/2016/04-02-2016 έγγξαθν ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΔΛ.ΑΚΣ/ΓΝΔΡ 2
(κ.π.ν.).

1. ε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο αιιεινγξαθίαο, δηαβηβάδεηαη ε (β) ζρεηηθή εγθύθιηνο ηνπ
ΗΜΟ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηδεκία ηνπ «ηνύ ΕΗΚΑ», θαζώο θαη ε (α) ζρεηηθή εγθύθιηνο ηνπ
GSCC αλαθνξηθά κε κέηξα ησλ θηλεδηθώλ αξρώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ «ηνύ
ZIKA», θαηά ηνλ θαηάπινπ πινίσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη από πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ
εθδεισζεί θξνύζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ηνύ.
2. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ (α) ζρεηηθή, ηα κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη από ηνλ αξκόδην
εζληθό θνξέα ηεο Κίλαο [Chinese Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau (CIQ)] από ηηο 02
Μαξηίνπ η.ε. (θαη γηα πεξίνδν 12 κελώλ) πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο:
2.1. Πινία πνπ είραλ πξνζεγγίζεη πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο
νθείινπλ: (α) λα έρνπλ ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα εμάιεηςεο ησλ θνπλνππηώλ θαη (β) λα
είλαη εθνδηαζκέλα κε Πηζηνπνηεηηθό Δμάιεηςεο Κνπλνππηώλ (Mosquito Eradication
Certificate), ην νπνίν εθδίδεηαη από ηηο αξρέο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί θξνύζκαηα.
Σν ελ ιόγσ Πηζηνπνηεηηθό θαη ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη ζηα ηνπηθά παξαξηήκαηα ηνπ Chinese Entry-Exit Inspection Quarantine
Bureau (CIQ).
2.2. Πιεξώκαηα ησλ πινίσλ πνπ είραλ επηζθεθηεί πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή
κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο θαη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα ελ ιόγσ ηνύ, νθείινπλ λα ην
δειώλνπλ ζηελ αξκόδηα αξρή επηζεώξεζεο (CIQ) πξηλ ηελ είζνδν/έμνδό ηνπο ζηελ/από ηελ
Κίλα θαη λα ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ελ ιόγσ αξρήο γηα ηελ ππνβνιή
ηνπο ζε ηαηξηθνύο ειέγρνπο θαη επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε.
3. Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο αιιειαζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ
(P&I Clubs) πξνθύπηεη όηη αληίζηνηρα κέηξα έρνπλ ιεθζεί θαη από ηηο αξρέο ηεο Νόηηαο
Κνξέαο. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαζεσξεκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα
ηελ πξόιεςε ηνπ «ηνύ ΕΗΚΑ» πνπ πηνζεηήζεθαλ πξνζθάησο από ηελ ελ ιόγσ ρώξα, πινία
ηα νπνία είραλ πξνζεγγίζεη πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο: (α) εληόο
14 εκεξώλ από ηνλ θαηάπινπ ηνπο ζε ιηκέλεο ηεο Κνξέαο πξνβιέπεηαη λα ππνβάιινπλ
ζηηο Αξρέο Πηζηνπνηεηηθό Απηό-Απνιύκαλζεο (Self-Disinfection Certificate), λα ππόθεηληαη

ζε επηζεώξεζε (on-board quarantine inspection) θαη λα ππνβάιινπλ εξσηεκαηνιόγην
πγηεηλήο (health questionnaire) ζπκπιεξσκέλν από ην πιήξσκα/ ηνπο επηβάηεο, θαη (β)
εληόο 15 έσο 30 εκεξώλ από ηνλ θαηάπινπ ηνπο ζε ιηκέλεο ηεο Κνξέαο πξνβιέπεηαη λα
ππνβάιινπλ Πηζηνπνηεηηθό Απηό-Απνιύκαλζεο (Self-Disinfection Certificate) θαη ελ
ζπλερεία λα ππόθεηληαη ζε έιεγρν (Ship Sanitation Control Inspection) (ζρεηηθό ηπγράλεη
δεκνζίεπκα ηνπ UK P&I Club: http://www.ukpandi.com/knowledge/article/zika-virus-newregulations-for-ships-visiting-south-korea-134697/).
4. Παξαθαιείζζε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο θαη ηελ, θαηά ην ηαρύηεξν δπλαηό, θαηάιιειε
ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο. ΠΝΟ παξαθαιείηαη, νκνίσο, γηα ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ
κειώλ ησλ λαπηεξγαηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακή ηεο.

Ο Γιεσθσντής
Κλάδοσ Β΄

ΔΠΗΤΝΑΠΣONΣΑΗ:
Φση/θν (α) θαη (β) ζρεηηθώλ ζηελ αγγιηθή
γιώζζα (θ.04)

Τποναύαρτος Λ
ΠΑΡΑΚΔΤΑ Παναγιώτης
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
- Ναπηηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο (ΝΔΔ)
- Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ (ΔΔΔ)
- Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (ΠΝΟ)
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
- ΤΠΔΞ/Β5 Γ/λζε
- Πξεζβείεο ηεο Διιάδνο ζην Πεθίλν θαη ενύι
- Έδξεο Ναπηηιηαθώλ Αθνινύζσλ
- ΚΔΔΛΠΝΟ
ΗΗΗ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξ. θ. ΤΝΑΝΠ (πηα)
2. Γξ. θ. ΓΓ (πηα)
3. Γξ. θ. Α/Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (πηα)
4. Γξ. θ. Β΄ Τ/Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (πηα)
5. Γξ. θ. ΓΚΒ΄
6. Γξ. θ. ΓΚΑ΄
7. Γξ. θ. Β/ΓΚΒ΄
8. ΓΑΝ-ΓΛΑ-ΓΔΓΑΠΛΔ-ΓΝΔΡ
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