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Θέµα:

COVID-19 – Οδηγίες του ∆ιεθνούς Ναυτικού Επιµελητηρίου σχετικά µε
προληπτικά µέτρα κατά την επικοινωνία και τις επαφές µεταξύ πλοίου και
ξηράς, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού

Εφαρµογή:

Σε όλα τα πλοία.

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ 8289/29.4.2020

Περίληψη:

Παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε την έκδοση οδηγιών υπό την αιγίδα του
∆ιεθνούς Ναυτικού Επιµελητηρίου, προκειµένου να βοηθηθούν τα εµπλεκόµενα
µέρη στη µεταξύ τους επικοινωνία και επαφή (Safe Shipboard Interface),
λαµβάνοντας προληπτικά µέτρα σε όλα τα στάδια επίσκεψης πλοίων σε λιµάνια
(port calls), λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού.

Έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι µε πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς Ναυτικού Επιµελητηρίου
(ICS), που προσυπέγραψαν συνολικά 16 οργανισµοί της ναυτιλίας, εκδόθηκαν οδηγίες, σχετικά µε
τη λήψη προληπτικών µέτρων για την ασφαλή επικοινωνία και επαφή των εµπλεκοµένων µερών
(Safe Shipboard Interface) κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων επίσκεψης ενός πλοίου σε λιµάνι
(port call), λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού (COVID-19).
Σκοπός των εν λόγω οδηγιών είναι η αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν για πληρώµατα και
προσωπικό ξηράς µέσω της εφαρµογής πρακτικών µέτρων που θα βασίζονται σε αξιολόγηση
κινδύνου (risk-based), προκειµένου να αποφεύγονται επιµολύνσεις από τον κορωνοϊό. Συνήθη
εµπλεκόµενα µέρη, σύµφωνα µε τις οδηγίες, είναι τα πληρώµατα και το προσωπικό ξηράς, όπως
πράκτορες, επιθεωρητές, πλοηγοί, προµηθευτές εφοδίων, εκπρόσωποι των Αρχών, στοιβαδόροι κ.α.
Στις οδηγίες, υπενθυµίζεται προς τις διαχειρίστριες εταιρίες, η ανάγκη κατάρτισης στο πλαίσιο του
Κώδικα ISM, λεπτοµερών σχεδίων και διαδικασιών που σχετίζονται µε διαφορετικά θέµατα και
κινδύνους αναφορικά µε τον κορωνοϊό. Κατά την κατάρτιση των σχεδίων αυτών, συνιστάται να
λαµβάνεται υπόψη µεθοδολογία ιεραρχίας ελέγχων (Hierarchy of Controls), υπό µορφή ερωτήσεων,
που περιλαµβάνεται στις εν λόγω οδηγίες.
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά στις οδηγίες συµπεριλαµβάνονται:
• Απλές ενέργειες και προφυλάξεις που συνιστάται να λαµβάνονται σε περιπτώσεις που η
φυσική παρουσία προσώπων επί του πλοίου είναι αναπόφευκτη.
• Μέριµνα, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα άτοµα είτε µέλος
πληρώµατος είτε προσωπικό ξηράς παρουσιάσει συµπτώµατα COVID-19, εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την επίσκεψη του πλοίου σε κάποιο λιµάνι, θα πρέπει να
ενηµερωθούν όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα.

Οι οδηγίες αυτές έχουν αναρτηθεί στη σχετική µε τον COVID-2019 ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), σε µορφή εγκυκλίου [Circular Letter No.4204/Add.16 (6 May
2020)].
Όπως ενηµερωθήκατε µε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, η πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα, πού
έχει δηµιουργηθεί αποκλειστικά για τον CODIV-19, αποκτάται µέσω του υπερσυνδέσµου:
(http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx),
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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