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Θέµα:

COVID-19 – Οδηγίες του OCIMF σχετικά µε τη διαχείριση και διενέργεια
επιθεωρήσεων SIRE / BIRE και OVID και τη χρήση των αναφορών τους
λόγω της εν εξελίξει πανδηµίας του κορονοϊού

Εφαρµογή:

Σε όλα τα δεξαµενόπλοια.

Σχετικά:

α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8261/1.4.2020
β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8246/20.3.2020

Περίληψη:

Παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε τις οδηγίες που εξέδωσε ο OCIMF
αναφορικά µε τις επιθεωρήσεις SIRE/BIRE και OVID, σχετικά µε τη
διαχείριση και διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων, καθώς και τη χρήση
των αναφορών τους όσο διαρκεί η πανδηµία COVID-19.

Έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε συνηµµένως νεότερη ενηµέρωση από το Oil Companies
International Marine Forum (OCIMF), σχετικά µε την έκδοση οδηγιών (Συν: 1) προς όλους τους
εµπλεκόµενους, προκειµένου να αντιµετωπισθούν δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη
διαχείριση και διενέργεια επιθεωρήσεων Ship Inspection Report Programme (SIRE) / Barge
Inspection Report Programme (BIRE) και Offshore Vessel Inspection Database (OVID) όσο και
σχετικά µε τη χρήση και την χρονική διάρκεια της διαθεσιµότητας των αναφορών που
προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις αυτές όσο διαρκεί η πανδηµία COVID-19.
Οι εν λόγω οδηγίες του OCIMF περιλαµβάνουν συστάσεις προς τα µέλη του προκειµένου να
αξιολογήσουν την ανάγκη για διενέργεια επιθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη ισχύοντες
περιορισµούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λόγω τη πανδηµίας του κορονοϊού,
να επιλέξουν µόνο επιθεωρητές που δεν χρειάζεται να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις ή να
χρησιµοποιήσουν µέσα µαζικής µεταφοράς για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, καθώς και να
εκδώσουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες προς τους επιθεωρητές και τις διαχειρίστριες
εταιρείες.
Επιπρόσθετα οι οδηγίες, που απευθύνονται και προς τις διαχειρίστριες εταιρείες, τον πλοίαρχο
και τους επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται να διενεργήσουν την επιθεώρηση για λογαριασµό των
µελών του ανωτέρω Οργανισµού, περιλαµβάνουν αναλυτικά απαραίτητα µέτρα και ενέργειες
που θα πρέπει να ακολουθηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν διενέργειας της
επιθεώρησης, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι µετάδοσης του κορονοϊού.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τις οδηγίες, υφίσταται υποχρέωση της διαχειρίστριας
εταιρείας να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στο Member / Submitting Organisation των
κινήσεων του πλοίου και πληροφοριών για τυχόν έκθεση του πληρώµατος σε κορονοϊό και
όλων των επικαιροποιήσεων αυτών, που έχουν ζητηθεί κατά τη διαδικασία της διοργάνωσης της
επιθεώρησης και πριν τη διενέργεια αυτής.

Επισηµαίνεται ακόµα ότι η απόφαση για να ανατεθεί µία επιθεώρηση SIRE / BIRE και OVID
έγκειται στα Members / Submitting Organisations. Επίσης, σε περίπτωση που ένας επιθεωρητής
βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, εφόσον γνωστοποιήσει την κατάστασή του στο Member /
Submitting Organisation, αυτό µε τη σειρά του θα πρέπει να πληροφορήσει άµεσα τον OCIMF.
Σηµειώνεται ότι ο OCIMF πρόσφατα επέκτεινε από 12 σε 18 µήνες το χρονικό διάστηµα στο
οποίο όλες οι αναφορές του, από τις εν λόγω επιθεωρήσεις, θα είναι διαθέσιµες στις σχετικές
βάσεις δεδοµένων για πιο εκτενή επιλογή διαθέσιµων πληροφοριών από τους χρήστες.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
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