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Θέμα:

COVID-19 – Οδηγίες του OCIMF για την προσωρινή δυνατότητα
διενέργειας εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων / αξιολoγήσεων (vetting) (σε όλα
τα δεξαμενόπλοια)

Σας ενημερώνουμε ότι το Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), προς
διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων μερών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού,
εξέδωσε:
•

Ενημερωτικό δελτίο (fact sheet) που αφορά στην εφαρμογή των εξ αποστάσεως
επιθεωρήσεων / αξιολογήσεων για το πρόγραμμα SIRE, ως προσωρινού και
εναλλακτικού μέτρου της φυσικής παρουσίας επιθεωρητή επί του πλοίου. Στο δελτίο
αυτό, μεταξύ άλλων, σημειώνεται πως όταν η διαχειρίστρια εταιρεία αιτηθεί τη
διενέργεια επιθεώρησης / αξιολόγησης, η απόφαση για το αν αυτή θα γίνει εξ
αποστάσεως, θα λαμβάνεται από την εταιρεία που θα τη διενεργήσει (submitting
company) ή τον παραλήπτη (programme recipient) της σχετικής εκθέσεως επιθεώρησης
και όχι από τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου. Παράγοντες που συνιστά το OCIMF να
λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη της απόφασης αυτής είναι ενδεικτικά (και όχι
περιοριστικά) οι εξής:
- Ο βαθμός του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 εξαιτίας επιθεώρησης με φυσική
παρουσία του επιθεωρητή (physical inspection).
- H ύπαρξη κρουσμάτων / συμπτωμάτων COVID-19 επί του προς επιθεώρηση πλοίου.
- Η θέση που βρίσκεται το πλοίο, καθώς και οι προηγούμενοι πλόες του.
- Τυχόν ταξιδιωτικοί περιορισμοί που σχετίζονται με τη θέση που βρίσκεται το πλοίο.
- Η πιθανότητα να καλυφθούν οι σχετικές απαιτήσεις της submitting company με τη
διενέργεια physical inspection μεταγενέστερα.
- Η πιθανότητα οι σχετικές απαιτήσεις της submitting company και του programme
recipient να πληρούνται από υπάρχουσες εν ισχύ εκθέσεις επιθεώρησης / αξιολόγησης.

•

Οδηγίες για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων στις οποίες ενδεικτικά
αναφέρονται:
- H ανάγκη υποβολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από
την εμπλοκή του επιθεωρητή με το πλοίο, των πιστοποιητικών του πλοίου και άλλων
εγγράφων που αφορούν στην επιθεώρηση, των απαντήσεων σε όλα τα σχετικά
ερωτήματα που την αφορούν (Operator Data-Submission Questions), καθώς και
βεβαίωσης (declaration) πως τα υποβληθέντα πιστοποιητικά και έγγραφα είναι τα πιο
πρόσφατα.
- Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις για απάντηση από το πλοίο στα ερωτήματα της εξ
αποστάσεως επιθεώρησης / αξιολόγησης, είτε τηλεφωνικά είτε με χρήση κλήσεων
εικόνας (video calls) καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας τόσο με το πλοίο όσο και με
τη διαχειρίστρια εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

To εν λόγω δελτίο και οι σχετικές οδηγίες μπορούν να αναζητηθούν στους ηλεκτρονικούς
συνδέσμους
https://www.ocimf.org/media/166058/AFM-REMOTE-INSPECTIONSFactsheet.pdf και https://www.ocimf.org/media/166020/Remote-Inspection-under-OCIMFProgrammes-18-August-2020.pdf αντίστοιχα.
Με εκτίμηση,
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