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Θέµα:

Κρούσµατα πνευµονίας από το νέο στέλεχος κοροναϊού (2019-nCoV) στην πόλη
Wuhan της Κίνας – Κοινοποίηση εγκυκλίων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού (IMO) και οδηγιών της ∆ιεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακής Υγείας
(IMHA)

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ 8220/6.2.2020
Εγκύκλιος ΕΕΕ 8217/5.2.2020
Εγκύκλιος ΕΕΕ 8215/29.1.2020
Εγκύκλιος ΕΕΕ 8210/23.1.2020

Περίληψη:

Κοινοποιούνται: (α) οι εκδοθείσες εγκύκλιοι από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισµό (ΙΜΟ) που αφορούν στις προφυλάξεις για την µείωση του κινδύνου
µετάδοσης του νέου στελέχους του κοροναϊού (2019-nCoV) και (β) οι εκδοθείσες
οδηγίες της ∆ιεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακής Υγείας (IMHA) προς τις ναυτιλιακές
εταιρείες για την µείωση του κινδύνου µόλυνσης από τον κοροναϊό (2019-nCoV).

Στην συνέχεια σχετικών εγκυκλίων, έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι η ∆ιεύθυνση
Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µας διαβίβασε µε
αντίστοιχα έγγραφά της:
(Α) τις εκδοθείσες εγκυκλίους από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (IMO) υπ’ αριθµ. 4203 και
4204 από 31.1.2020, στις οποίες καταγράφονται οι αναλυτικές προφυλάξεις για την µείωση του
κινδύνου µετάδοσης του νέου στελέχους κοροναϊού (2019-nCoV) σύµφωνα µε τις συστάσεις του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) και του αρµόδιου τµήµατος των Ηνωµένων Εθνών
(Division of Healthcare Management and Occupational Safety and Health).
Συγκεκριµένα, αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην πιστή τήρηση των µέτρων προφύλαξης καθώς και
στην αποφυγή µετακινήσεων όσων είχαν επαφή µε πρόσωπα, που έχει επιβεβαιωθεί ότι είχαν
προσβληθεί ή είχαν απευθείας επαφή µε πιθανή πηγή µόλυνσης κατά την περίοδο επώασης του
κοροναϊού (έως 14 ηµέρες). Επίσης, επισηµαίνεται, ότι, η λήψη των απαραίτητων µέτρων
περιορισµού του κινδύνου µετάδοσης του κοροναϊού, δεν θα πρέπει να συνοδεύεται, από µη
αναγκαίους περιορισµούς στις διεθνείς µετακινήσεις.
(Β) τις, από 26.1.2020, οδηγίες της ∆ιεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακής Υγείας (International Maritime
Health Association) (IMHA) που αφορούν πληροφορίες σε ναυτιλιακές εταιρείες, για την µείωση
του κινδύνου µόλυνσης από τον κοροναϊό (2019-nCoV). Σηµειώνεται ότι στις οδηγίες αυτές,
περιέχεται ειδική σύσταση για την παροχή εµβολίου γρίπης και αλκοολούχων αντισηπτικών

προσωπικής υγιεινής και στους επιθεωρητές και λοιπά στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών, που
ταξιδεύουν στην Κίνα, ενώ επισηµαίνεται η ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων υγιεινής των
τροφίµων και των ενδιαιτήσεων των πλοίων. Επίσης, περισσότερες σχετικές πληροφορίες, για τον εν
θέµατι κοροναϊό, είναι διαθέσιµες στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο της IMHA στην ιστοσελίδα:
https://www.imha.net/node/13
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή των πλοιάρχων που ταξιδεύουν ή πρόκειται να ταξιδέψουν στην
Κίνα.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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