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Θέμα:

ICS / COVID-19 - Υγειονομικές απαιτήσεις για την πραγματοποίηση
αλλαγών πληρωμάτων στο Χονγκ Κονγκ (σε πλοία που προσεγγίζουν στο
Χονγκ Κονγκ)

Σας επισυνάπτουμε την υπό στοιχεία COVID-19(20) 112 εγκύκλιο του ICS σχετικά με τις νέες
οδηγίες, που εξέδωσε το Κέντρο Προστασίας της Υγείας του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Centre
for Health Protection) αναφορικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πλοία,
ανά κατηγορία πλοίου και πλόων, τα οποία προσεγγίζουν στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν αλλαγές πληρωμάτων (Συν: 1).
Συγκρατείται, μεταξύ άλλων, ότι οι ναυτικοί, οι οποίοι καταφθάνουν στο Χονγκ Κονγκ με
σκοπό να επιβιβασθούν σε πλοίο, εξαιρούνται από την υποχρέωση του 14ημερου περιορισμού
(καραντίνα), υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταβούν άμεσα στο πλοίο, το οποίο θα έχει ήδη
αγκυροβολήσει σε λιμένα του Χονγκ Κονγκ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση, που καταστεί
αναγκαία η παραμονή των ναυτικών στο Χονγκ Κονγκ αναμένοντας την άφιξη του πλοίου, οι
ναυτιλιακές εταιρείες / ναυτικοί πράκτορες θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για τη διαμονή τους,
όπου θα αυτο-απομονώνονται (self-isolation), αποφεύγοντας τις μετακινήσεις σε δημόσιους
χώρους, μέχρι να επιβιβασθούν στο πλοίο τους.
Σε ό,τι αφορά στους ναυτικούς, οι οποίοι πρόκειται να αποβιβασθούν στο Χονγκ Κονγκ με
σκοπό τον επαναπατρισμό τους, οι αρμόδιες Αρχές θέτουν ως προϋπόθεση ότι ναυτικοί
παραμένουν στο πλοίο μέχρι να μεταφερθούν απευθείας στο αεροδρόμιο, από όπου θα
αναχωρήσουν.
Τέλος, από 10/7/2020 οι ναυτιλιακές εταιρείες / πράκτορες θα πρέπει να δηλώσουν με επιστολή
(guarantee letter) που υποβάλλεται προς την αρμόδια Υπηρεσία Μετανάστευσης (Immigration
Department) ότι οι ναυτικοί, που καταφθάνουν αεροπορικώς στο Χονγκ Κονγκ, έχουν
εξετασθεί 48 ώρες πριν την αναχώρησή τους σε εργαστήριο πιστοποιημένο με ISO-15189 και
έχουν βρεθεί αρνητικοί στον ιό SARS-CoV-2. Την εν λόγω επιστολή (guarantee letter), καθώς
και το αποτέλεσμα της εξέτασης, θα πρέπει να επιδεικνύουν οι ναυτικοί στην αρμόδια Υπηρεσία
Υγείας κατά την άφιξή τους. Στους ναυτικούς που δεν θα έχουν στην κατοχή τους εξέταση με
αρνητικό αποτέλεσμα θα απαγορεύεται η είσοδος στο Χονγκ Κονγκ και θα επιστρέφουν στην
χώρα προέλευσή στους με μέριμνα των εταιρειών / πρακτόρων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, καθώς και των πλοιάρχων των υπό τη διαχείρισή σας
πλοίων.
Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΠΕΠΕΝ

