ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ COVID-19 ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2
Οδηγίες προς τις υγειονοµικές αρχές και τους φορείς εκµετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλουν
πλοίων στα πλαίσια επισκευών σε Ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19
Λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα των πλοίων (εµπορικών, Ε/Γ,

Ο/Γ κλπ) και την αναγκαιότητα για κατάπλουν σε Ελληνικά ναυπηγεία µε σκοπό την
επισκευή τους συστήνουµε τα εξής (επιπλέον των «Οδηγίες προς τις υγειονοµικές

αρχές και τους φορείς εκµετάλλευσης πλοίων που παραµένουν σε µακροχρόνιο
ελλιµενισµό σε λιµένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19»):

o Προσωρινό περιορισµό για δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την άφιξη, των µελών
του πληρώµατος εντός του πλοίου ή σύµφωνα µε την Απόφαση: Αριθµ.

∆1α/ΓΠ.οικ. 22261- «Επιβολή του µέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού

περιορισµού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς
περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

o Αποστολή Ναυτιλιακής ∆ήλωσης Υγείας από τον Υγειονοµικό υπεύθυνο του
πλοίου στην αρµόδια αρχή του λιµένα.

o Κατά τη διάρκεια της παραµονής του πλοίου στα ναυπηγεία συστήνονται τα εξής:

α) Μέτρα σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ όπως µέτρα ατοµικής υγιεινής,

καθαρισµού και απολύµανσης του πλοίου («Οδηγίες προς τις υγειονοµικές αρχές

και τους φορείς εκµετάλλευσης πλοίων που παραµένουν σε µακροχρόνιο

ελλιµενισµό σε λιµένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-

19», επισυνάπτονται)

β) Oι εργαζόµενοι των συνεργείων που θα δραστηριοποιηθούν στο πλοίο πρέπει

να λαµβάνουν τα µέτρα ατοµικής υγιεινής και τα µέτρα ατοµικής προστασίας
(ΜΑΠ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ («ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τηλ. 2105212054, www.eody.gov.gr
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ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
COVID-19», (επισυνάπτονται) και να εργάζονται διατηρώντας απόσταση

τουλάχιστον ενός µέτρου και χωρίς να έρχονται σε επαφή µε το πλήρωµα.
Συστήνεται η έναρξη των εργασιών να γίνεται µετά το πέρας των ανωτέρω

περιορισµών. Η εργασία τους πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη ισχύουσα

νοµοθεσία.

o Όλα τα µέτρα πρέπει να λαµβάνονται υπό την επίβλεψη των Υγειονοµικών
Αρχών των λιµένων και την µέριµνα των ναυτιλιακών εταιριών

o Σε περίπτωση εµφάνισης κρούσµατος COVID-19 στο πλοίο πρέπει να
ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟ∆Υ («Οδηγίες προς τις υγειονοµικές αρχές και

τους

φορείς

εκµετάλλευσης

πλοίων

που

παραµένουν

σε

µακροχρόνιο

ελλιµενισµό σε λιµένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-

19», επισυνάπτονται)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απευθυνθείτε στον ΕΟ∆Υ στα τηλέφωνα 210 5212054, ειδικό
τετραψήφιο αριθµό 1135 (όλο το 24ωρο)

Τονίζεται ότι, καθώς η επιδηµία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.
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