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(Πύιε Ληκέλνο Δ1 - Δ2)
185 10, Πεηξαηάο
213 137 1108, 1442

Πεηξαηάο, 24 Μαξηίνπ 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2242.1-1/19983 / 2020

ΠΡΟ: Αποδέκηες Πίνακα Γιανομής

Πισηάξρεο Λ.. ΑΝΣΩΝΑΚΟΤ Β.

dner.b@hcg.gr

ΘΔΜΑ: «Δνημέρωζη – ενέργειες ζτεηικά με ηην αζθένεια νέοσ ζηελέτοσς κορωνοϊού
(COVID-19)».
ΥΔΣ.: α) Σν αξηζκ. πξση. 2242.1-1/7302/ 2020/ 31-01-2020 έγγξαθό καο.
β) Σν αξηζ. πξση. 2242.1-1/9358/ 2020/ 10-02-2020 έγγξαθό καο.
γ) Σν αξηζ. πξση. 2213.6-2.6/9408/ 2020/11-02-2020 έγγξαθν Γ.Π.Ν. - Γ.Ν.ΔΡ.
δ) Σν αξηζ.πξση. 2242.1-1/ 13733 / 2020/ 26-02-2020 έγγξαθό καο.

1.
Δπί ηνπ ζέκαηνο ππελζπκίδνληαη ηδηαηηέξσο δηαιακβαλόκελα ζε δ΄ ζρεηηθό. ην πιαίζην
απηό αμηώλεηαη πηζηή ηήξεζε ησλ Οδεγηώλ ΔΟΓΤ πνπ αθνξνύλ ζε πιεξώκαηα πινίσλ ζε πεξίπησζε
ύπνπηνπ θξνύζκαηνο ελ πισ1, θαζώο θαη ησλ νδεγηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Παγθόζκην
Οξγαληζκό Τγείαο (WHO) θαη ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθό Δπηκειεηεξίν (ICS), κε ηε ζύκπξαμε ηεο Γηεζλνύο
Έλσζεο Ναπηηιηαθήο Τγείαο (ΙΜΗΑ), γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ λαπηηθώλ θαη ησλ επηβαηώλ. Οη
αλσηέξσ Οδεγίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα http://www.hcg.gr/node/22482 ζηελ νπνία παξαηίζεληαη θαη νηθείνη
ρξήζηκνη ζύλδεζκνη γηα ηελ πξόζβαζε ζε επηθαηξνπνηεκέλν πιηθό.
2.

Ιδηαίηεξα, ζεκεηώλεηαη όηη ζηα πινία ζα πξέπεη:

α)
λα πθίζηαηαη έλα έγγξαθν ζρέδην δηαρείξηζεο (management plan) πξόιεςεο θαη ειέγρνπ
COVID-19, ηνπ νπνίνπ νη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαθή γλώζε θαη άκεζε εηνηκόηεηα πξνο
εθαξκνγή. ην ελ ιόγσ ζρέδην δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νκάδα θξνύζεο COVID-19 (task
force COVID-19), κε επηθεθαιήο ηνλ Πινίαξρν ηνπ πινίνπ. Ο Πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ελεκεξώλεη
αδηαιείπησο ην πξνζσπηθό μεξάο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ θαη ηεξεί
εηδηθό αξρείν.
β)
θαηά ηελ επηβίβαζε/ απνβίβαζε πξνζώπσλ από θαη πξνο ην πινίν, νη έιεγρνη ζε ζεκεία
εηζόδνπ (όπσο θαηαπέιηε, θιίκαθεο επηβηβάζεσο θιπ), σο πξνο ηα πξόζσπα πνπ επηβηβάδνληαη ζα
πξέπεη λα είλαη απζηεξνί θαη ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ελδεηθλπόκελεο απνζηάζεηο αζθαιείαο
πιεξώκαηνο θαη επηβαηώλ θαη επηβαηώλ κεηαμύ ηνπο (ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ). Οη έιεγρνη εηζηηήξησλ
ζπζηήλεηαη λα δηελεξγνύληαη ζε ρώξν πνπ επηηπγράλεηαη εη δπλαηό θπζηθόο αεξηζκόο. Ναπηηθνί πνπ
έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε πξόζσπα (όπσο ζην πιαίζην ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, εμππεξέηεζεο
θπιηθείσλ, ελδηαηηεκάησλ, εθνδηαζκνύ πινίνπ θιπ) ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό
εμνπιηζκό. Οκνίσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλαθνηλώζεηο – ζπζηάζεηο κέζσ
ερεηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ γηα ηελ ηήξεζε ελδεδεηγκέλσλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ επηβαηώλ.
Πεξαηηέξσ, ε θαηαλνκή ησλ επηβαηώλ ηδίσο εληόο θιεηζηώλ ρώξσλ ζα δηελεξγείηαη κε επηκέιεηα γηα ηελ
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ ΔΟΓΤ, απεπζπλζείηε ζηνλ ΔΟΓΤ ζηα ηειέθσλα 210
5212054, εηδηθό ηεηξαςήθην αξηζκό 1135 (όιν ην 24σξν).
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ηήξεζε θαηά ην δπλαηό ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο. ε πξόζσπα πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην πινίν,
όηαλ απηό βξίζθεηαη ζε ιηκέλα ή ελ όξκσ ζα πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ε είζνδνο. πλαθώο,
ζπγθξαηνύληαη θαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 110 θαη 111 ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ.
γ)
λα ηεξνύληαη απζηεξώο νη θαλόλεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ηεο πγηεηλήο θαη
θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ ελδηαηηήζεσο ησλ πινίσλ. Σα ηξνθνεθόδηα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από
αδεηνδνηεκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα ζηηεξέζηα ησλ πινίσλ λα ζπκπιεξσζνύλ κε πεξηζζόηεξα
θξνύηα.
δ)
λα ηεξνύληαη απζηεξώο νη θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ελδηαηηεκάησλ κε δηελέξγεηα θαηά ην
δπλαηό ζπρλνύ θπζηθνύ αεξηζκνύ ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαζαξηζκνύ απηώλ κε ελδεδεηγκέλα πιηθά.
Καζαξηζκνί θαη απνιπκάλζεηο ρώξσλ θαη επηθαλεηώλ θνηλήο ρξήζεο ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνύλ.
πιινγή απνξξηκάησλ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη νκνίσο κε δένπζα επηκέιεηα. Τπελζπκίδεηαη όηη
ζύκθσλα κε ηελ θπα αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 20009 (Β΄ 944), ζηνπο θνηηώλεο επηβαηώλ θαη πιεξσκάησλ
δύλαηαη λα ελδηαηηείηαη από έλαο (1) επηβάηεο θαη έλα (1) κέινο πιεξώκαηνο, αληηζηνίρσο.
ε)
λα απνθεύγνληαη νη άζθνπεο επαθέο κειώλ πιεξώκαηνο, πιεξώκαηνο - επηβαηώλ θαη
επηβαηώλ κεηαμύ ηνπο.
ζη) νπηηθναθνπζηηθό πιηθό2 λα θέξεηαη θαη λα πξνβάιιεηαη επί ησλ πινίσλ γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ λαπηηθώλ θαη ησλ επηβαηώλ.
3. Παξαθαιείζζε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο θαη ηελ ελεκέξσζε κε θάζε πξόζθνξν κέζν επί
ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ ησλ πινηάξρσλ ησλ ππό ειιεληθή ζεκαία πινίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απηώλ ππό μέλε ζεκαία πνπ εθηεινύλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο, ηα νπνία θαηαπιένπλ ζε πεξηνρή
αξκνδηόηεηάο ζαο. Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ελεξγεηώλ ζαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ
θνηλνύ ζηηο απνβάζξεο, ηδίσο θαηά ηνπο θαηαπόπινπο πινίσλ θαη ηελ πξόζδεζε θαη ιύζε απηώλ,
κεξηκλήζαηε γηα ηελ ηήξεζε θαλόλσλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο επηβαηώλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο
απνεπηβίβαζήο ηνπο από πινία.

4. Οξγαλώζεηο πινηνθηεηώλ πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ παξαθαινύληαη γηα ηελ
ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο, πξνο δηαξθή παξνρή ησλ
απαξαίηεησλ κέζσλ, πόξσλ θαη πιεξνθνξηώλ3 ζε πινία. Οξγαλώζεηο λαπηηθώλ πνπ θνηλνπνηείηαη ην
παξόλ παξαθαινύληαη νκνίσο γηα ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο.
5. Γ.Δ.Ν.Δ., Ο.Ν., πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη
ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
6. Δ.Ν.Α., πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη νκνίσο ρσξίο λα παξαβιέπνληαη
ηπρόλ εηδηθόηεξεο νδεγίεο γηα ζέκα πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνπο αξκόδηνπο επηρώξηνπο θνξείο.

Ο Γιεσθσνηής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από APOSTOLOS
ATHANASIADIS
Ημερομηνία: 2020.03.24 14:33:03 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αρτιπλοίαρτος Λ.. ΡΔΪΕΖ Γρόζος

ζρεηηθό πιηθό δύλαηαη λα αλαθηεζεί από δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ΔΟΓΤ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Δπηκειεηεξίνπ (ICS)
3
Έσο ην ηέινο ηεο παλδεκίαο COVID-19, ζπληζηάηαη όια ηα πινία λα εθαξκόδνπλ ζύζηεκα ειέγρνπ πξν-επηβηβάζεσο
(pre-boarding screening) κε ζθνπό λα αλαγλσξίζνπλ επηβάηεο ή πιήξσκα, ησλ νπνίσλ ε επηβίβαζε ζα πξέπεη λα
αλαβιεζεί ή λα επαλαπξνγξακκαηηζζεί θαη λα δηαζθαιηζζεί θαηάιιειε δηαρείξηζε από ηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο.
ρεηηθό ππόδεηγκα εληύπνπ (sample pre-boarding Locator Form (PLF)) πεξηιακβάλεηαη ζε Παξάξηεκα Οδεγηώλ ηνπ ICS.
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Ληκεληθέο Αξρέο Δζσηεξηθνύ
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ
Δ3 ΓΙΓΓΤ
E-mail: e03@mfa.gr
2. Τπνπξγείν Τγείαο
Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο
Email: ddy@moh.gov.gr
3. Δζληθόο Οξγαληζκόο Γεκόζηαο Τγείαο
Γξ. Σαμηδησηηθήο Ιαηξηθήο
Email: info@eody.gov.gr
4. Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
Fax: 210 429 3831
E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr
5. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ
FAX: 210 4291166, 210 4290107
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
6. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία
Fax: 210 4293040
E-mail: gram@pno.gr
7. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο
Fax: 2104220822, 2104226155
E-mail: seen@ath.forthnet.gr
8. Έλσζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεσλ
FAX: 210 4280184
E-mail: info@shortsea.gr
9. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ –
Αθηνπιντθώλ Φ/Γ Πινίσλ κέρξη 500 θνρ.
Fax: 210 4134843
E-mail: gorgo@otenet.gr
10. Έλσζε Πνξζκείσλ Δζσηεξηθνύ
Fax: 2104175676
11. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ.)
Fax: 210 4280465
E-mail: epest@epest.gr
12. Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δ.Ν.
Fax: 210 4179251
E-mail: info@pepen.gr
13. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ – Δθνπιηζηώλ Ρπκνπιθώλ &
Ναπαγνζσζηηθώλ Πινίσλ «Άγηνο Νηθόιανο»
Fax: 210 4124109, 210 4413245 – 210 4410813
E-mail: karaptug@otenet.gr, panenosirim@gmail.com
14. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Ρ/Κ – Ν/Γ Πινίσλ
Fax: 210 4170248
E-mail: info@greektugowners.gr
15. Παλειιήληα Έλσζε Πιεξσκάησλ
Ρπκνπιθώλ & Ναπαγνζσζηηθώλ
Fax: 210 4124729
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com
16. Έλσζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίσλ
θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο
Fax: 210 4293175
E-mail: info@cruise-union.com
17. Παλειιήληα Έλσζε Δπαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ
Ηκεξόπινησλ θαθώλ (Π.ΔΝ.Δ.Σ.Η..)
Fax : 210 4323362
E-mail : penetis2001@yahoo.gr
18. Παλειιήληα Έλσζε Αμησκαηηθώλ θαη Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ
Δπαγγεικαηηθώλ – Ιδησηηθώλ Θαιακεγώλ θαθώλ
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19.
20.
21.
22.
23.

24.

Fax 210 4171593
E-mail: info@hyca.gr
Γ.Δ.Ν.Δ.
E-mail: info@generg.gr
Οίθνο Ναύηνπ
E-mail: info@oikosnautou.gr
Δζηία Ναπηηθώλ
E-mail: info@estian.gr
E.N.A.
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πεηξαηά
Σκήκα Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ Ληκέλνο
Email: ant.peiraios@patt.gov.gr
Παλειιήληνο ύλδεζκνο Οηθνλνκηθώλ Αμησκαηηθώλ Δ.Ν.Ν
Email: psoaen@psoaen.gr

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξ. θ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. (π.η.α.)
2. Γξ. θ.θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. (πηα) – Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (πηα)
3. Γξ. θ. Α/Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.)
4. Γξ. θ.θ. Α΄ Τ/Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) - Β΄ Τ/Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.)
5. Γξ. θ.θ. Γ.Κ.Α΄ (π.η.α.) - Γ.Κ.Β΄ (π.η.α.) – Γ.Κ.Γ΄ (π.η.α.) – Γ.Κ.Γ΄(π.η.α.)
6. Γξ. θ.θ. Δ.Β.Δ. – Δ.Ν.Δ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.)
7. Γξ. θ.θ. ΠΔ.ΓΙ.Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.)
8. Γξ. Μ.Μ.Δ. & Γ..
9. Τ.Τ.
10. Γ.Π.Ν. – Γ.Α.Ν. – Γ.ΔΚ.Ν. – Γ.Θ..
11. Γ.Δ.Π. – Γ.Δ.Γ.Α.Π.Λ.Δ.
12. Γ.Λ.Π. – Γ.Π.Τ.
13. Γ.Λ.Α.- Γ.Α.Π.ΘΑ.. - Γ.ΔΠΙΥ./Κ.ΔΠΙΥ.
14. Γ.Δ.Μ.
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