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COVID-19 – Βέλτιστες πρακτικές του OCIMF σχετικά µε τη λήψη
προληπτικών µέτρων από τα εµπλεκόµενα µέρη σε φορτοεκφορτώσεις
φορτίων και διαθεσιµότητα προς συµπλήρωση σχετικών λιστών ελέγχου
(checklists) του οδηγού ISGOTT5 σε ηλεκτρονική µορφή, λόγω της
πανδηµίας του κορονοϊού

Εφαρµογή: Σε όλα τα δεξαµενόπλοια.
Σχετικά:

α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8275/14.4.2020
β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8261/1.4.2020
γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8246/20.3.2020

Περίληψη: Παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε την έκδοση βέλτιστων πρακτικών του
OCIMF, προκειµένου να βοηθηθούν τα εµπλεκόµενα µέρη στις µεταξύ
τους επικοινωνίες και επαφές, λαµβάνοντας προληπτικά µέτρα σε όλα τα
στάδια των φορτοεκφορτώσεων φορτίων, λόγω της πανδηµίας του
κορονοϊού. Επιπρόσθετα, για την αποφυγή φυσικής επαφής των
εµπλεκοµένων µερών, διατίθενται προς συµπλήρωση σχετικές λίστες
ελέγχου της 5ης έκδοσης του International Safety Guide for Oil Tankers
and Terminals (ISGOTT5), µε δυνατότητα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονική
µορφή.
Έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε νεότερη ενηµέρωση από το Oil Companies
International Marine Forum (OCIMF), όπως µας γνωστοποιήθηκε από το ∆ιεθνές Ναυτικό
Επιµελητήριο (ICS) µε τη συνηµµένη εγκύκλιό του (Συν: 1), σχετικά µε την έκδοση
βέλτιστων πρακτικών του προς διευκόλυνση των διαχειριστριών εταιριών, πληρωµάτων,
διαχειριστών και προσωπικού τερµατικών σταθµών για την ασφαλή επικοινωνία και επαφή
των ανωτέρω εµπλεκοµένων µερών (Συν: 2). Οι πρακτικές αφορούν στη λήψη προληπτικών
µέτρων και στην ηλεκτρονική συµπλήρωση σχετικών λιστών ελέγχου (checklists) που πρέπει
να ακολουθούνται πριν από την άφιξη του πλοίου στον τερµατικό σταθµό, κατά τη διάρκεια
και κατόπιν διενέργειας της φορτοεκφόρτωσης, καθώς και κατά τον έλεγχο της πρόσβασης
ατόµων στο πλοίο, προκειµένου να αποφεύγονται επιµολύνσεις από τον κορονοϊό.
Ενδεικτικά, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές του OCIMF και µε γνώµονα τη µείωση των
επαφών µεταξύ ατόµων και την επαύξηση της ασφάλειας κατά τις επαφές, όταν αυτές
επιβάλλονται, συνιστάται η ηλεκτρονική συµπλήρωση των απαιτούµενων εγγράφων (όπως
pre-arrival forms, ship-shore safety checklists, Material Safety Data Sheets (MSDS) και
cargo transfer agreement information) και η ανταλλαγή τους µέσω email.

Επίσης, συνιστάται η συµφωνία για πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως οι συχνότητες VHF
κατά τη διάρκεια παραµονής του πλοίου στον τερµατικό σταθµό, η αµοιβαία συµφωνία και
καταγραφή σηµαντικών ελέγχων µε επιβεβαίωση, µέσω VHF/φορητών ποµποδεκτών, από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη πριν τη µεταφορά του φορτίου, η τήρηση της ελάχιστης απόστασης
των δύο (2) µέτρων µεταξύ όλων των ατόµων, η απολύµανση και η σφράγιση σε κλειστό
σάκο του εξοπλισµού που πρέπει να ανταλλαχτεί µεταξύ πλοίου και τερµατικού σταθµού και
η δηµιουργία σταθµών απολύµανσης πριν την επιβίβαση στο πλοίο, στους τερµατικούς
σταθµούς, στις εισόδους χώρων ενδιαίτησης του πληρώµατος, σε control rooms και σε άλλες
τοποθεσίες. Ακόµα συνιστώνται συγκεκριµένοι τρόποι διενέργειας κατά πρόσωπο
απαραίτητων συναντήσεων εκπροσώπων πλοίου ή τερµατικού σταθµού.
Επιπρόσθετα, το ΙCS, σε συνεργασία µε τον OCIMF και το International Association of Ports
and Harbors (IAPH), αποσκοπώντας στη βοήθεια των πληρωµάτων αλλά και του
προσωπικού των τερµατικών σταθµών, διέθεσαν τις σχετικές λίστες ελέγχου “Ship/Shore
Safety Check-List” (Συν: 3 και Συν: 4) και “Bunkering Safety Check-List” (Συν: 5 και Συν:
6) της 5ης έκδοσης του International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)
(εκδόσεις WORD και PDF), µε δυνατότητα επεξεργασίας και συµπλήρωσής τους σε
ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η φυσική επαφή µεταξύ
πληρώµατος πλοίου και προσωπικού τερµατικού σταθµού.
Σηµειώνεται ότι όλα τα προαναφερθέντα συνηµµένα έγγραφα διατίθενται στον ηλεκτρονικό
σύνδεσµο: ics-shipping.org/covid19.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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