Οδθγίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ
κρουςμάτων COVID-19 ςε
επαγγελματικά πλοία αναψυχισ μετά
τθν άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων
αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ COVID-19
1. Σκοπόσ
Οι οδθγίεσ αφοροφν ςτα επαγγελματικά πλοία αναψυχισ που βρίςκονται ςτθν ελλθνικι
Επικράτεια και δραςτθριοποιοφνται εντόσ αυτισ. Οι οδθγίεσ δεν αφοροφν ςτα επαγγελματικά
τουριςτικά πλοία που ειςζρχονται από το εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των
κρουαηιεροπλοίων.
Η πανδθμία τθσ λοίμωξθσ του νζου Κορωνοϊοφ (COVID-19) βρίςκεται ςε εξζλιξθ παγκοςμίωσ με
τισ χϊρεσ να βρίςκονται ςε διαφορετικι επιδθμιολογικι φάςθ. Στθν Ελλάδα θ επιδθμία
εξελίχκθκε χωρίσ πολλά κροφςματα και με λίγεσ απϊλειεσ. Η προςπάκεια ελζγχου τθσ εξάπλωςθσ
ςυνεχίηεται ςε όλουσ τουσ τομείσ των δραςτθριοτιτων, ενϊ ταυτόχρονα αίρονται τα περιοριςτικά
μζτρα.
Η Ελλάδα ςτθν παροφςα φάςθ προςφζρει ζναν αςφαλι τουριςτικό προοριςμό και θ επανζναρξθ
τθσ λειτουργίασ των μαρίνων κεωρείται ςθμαντικι για τθν οικονομία. Κρίνεται όμωσ απαραίτθτθ
θ εφαρμογι των μζτρων τα οποία περιγράφονται ςτισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν πρόλθψθ τθσ
εξάπλωςθσ τθσ λοίμωξθσ COVID-19.
Οι ακόλουκεσ οδθγίεσ αναπτφχκθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ τα επιςτθμονικά δεδομζνα για τθ
μετάδοςθ του SARS-CoV-2 (μετάδοςθ από άτομο ςε άτομο μζςω ςταγονιδίων ι μζςω επαφισ)
και
βαςίηονται
ςε
οδθγίεσ
του
Ραγκόςμιου
Οργανιςμοφ
Υγείασ
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου
Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) και τθσ
Ευρωπαϊκισ Κοινισ Δράςθσ EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novelcoronavirus).

2. Γενικζσ ςυςτάςεισ
Συςτινεται το τουριςτικό κοινό που χρθςιμοποιεί επαγγελματικά πλοία αναψυχισ να αποφεφγει
προοριςμοφσ απομακρυςμζνουσ ςτουσ οποίουσ κα είναι δφςκολθ θ αναηιτθςθ ιατρικισ
βοικειασ εάν χρειαςτεί. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται
από το Υπουργείο Υγείασ. Επίςθσ, ςυνιςτάται να αποφεφγονται προοριςμοί ςε απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ όπου δεν υπάρχουν οργανωμζνεσ δομζσ παροχισ υγειονομικισ φροντίδασ.

3. Κακοριςμόσ του μζγιςτου αρικμοφ επιβατϊν
Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν ςτα επαγγελματικά πλοία αναψυχισ είναι:
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(α) ςε περίπτωςθ πλοίου μεταφορικισ ικανότθτασ ζωσ και δϊδεκα (12) επιβατϊν δεν επζρχεται
καμία μεταβολι,
(β) ςε περίπτωςθ πλοίου μεταφορικισ ικανότθτασ άνω των δϊδεκα (12) επιβατϊν τότε θ κάκε
φορά υπερβαίνουςα των δϊδεκα (12) επιβατϊν μεταφορικι ικανότθτα μειϊνεται ςτο ιμιςυ και
προςτίκεται ςε αυτι των δϊδεκα (12) επιβατϊν. Σε περίπτωςθ που από τθν εν λόγω μείωςθ δεν
προκφπτει ακζραιοσ αρικμόσ, αυτόσ ςτρογγυλοποιείται ςτον αμζςωσ επόμενο.
Τα ωσ άνω όρια τθροφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ κακϊσ και κατά τον ελλιμενιςμό.
Ομοίωσ τα ωσ άνω όρια ιςχφουν ζωσ 15 Ιουνίου 2020 όπου κα επανεκτιμθκεί θ εφαρμογι του
μζτρου και θ επιδθμιολογικι κατάςταςθ και ενδεχομζνωσ να ανακεωρθκοφν.

4. Βιβλίο καταγραφισ επιβαινόντων και κατάςταςθ υγείασ
Σε κάκε επαγγελματικό πλοίο αναψυχισ τθρείται κατάςταςθ επιβατϊν και πλθρϊματοσ κατά τα
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4256/2014 (Α’ 92), θ οποία περιζχει επιπλζον και τθλζφωνο
επικοινωνίασ προςβάςιμο για τισ επόμενεσ 14 θμζρεσ. Η κατάςταςθ επιβαινόντων κα είναι
διακζςιμθ για ζλεγχο από τισ λιμενικζσ και τισ υγειονομικζσ αρχζσ ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ
μορφι.
Κάκε πρόςωπο όπωσ επιβάτθσ, επιςκζπτθσ, τεχνικόσ, κτλ, ςυμπλθρϊνει, πριν τθν επιβίβαςι του
ςτο πλοίο, το ζντυπο του Ραραρτιματοσ 1 για τθν ανίχνευςθ προςϊπων που ζχουν εκτεκεί ςτον
COVID-19, το οποίο και κα παραδίδει ςτον Ρλοίαρχο ι Κυβερνιτθ κατά τθν επιβίβαςθ. Ο
Ρλοίαρχοσ ι Κυβερνιτθσ κα παραλαμβάνει τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα και κα τα αξιολογεί. Σε
περίπτωςθ ανίχνευςθσ προςϊπων οι οποίοι ζχουν εκτεκεί ςτον COVID-19 με κάποιον από τουσ
τρόπουσ που περιγράφεται ςτο ζντυπο του Ραραρτιματοσ 1 τισ τελευταίεσ 14 θμζρεσ, δεν κα
επιτρζπεται θ επιβίβαςθ.
Τα μζλθ του πλθρϊματοσ οφείλουν ανά πάςα ςτιγμι να ενθμερϊνουν άμεςα τον
Ρλοίαρχο/Κυβερνιτθ ι τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι ςε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ςε
τουλάχιςτον μία από τισ ερωτιςεισ του εντφπου του Ραραρτιματοσ 1.
Το ερωτθματολόγιο κα τθρείται με μζριμνα των πλοιοκτθτϊν ι εφοπλιςτϊν για δφο μινεσ από
τθν θμζρα παραλαβισ του ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Επιπλζον ςε ταξίδια διάρκειασ ≥ τθσ μιασ εβδομάδασ και αρικμό επιβατϊν (εκτόσ του
πλθρϊματοσ) ≥15 ςυνιςτάται 48 ϊρεσ πριν τθν επιβίβαςθ να γίνεται διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ με
μοριακό τεςτ.
Αναφορικά με το πλιρωμα ςυνιςτάται κατά τθν πρϊτθ ανάλθψθ κακθκόντων του πλθρϊματοσ
να γίνεται διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ με μοριακό τεςτ. Επιπλζον, ςε κάκε πλοίο κα τθρείται βιβλίο
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ υγείασ των επιβαινόντων. Τα μζλθ του πλθρϊματοσ και οι
επιβάτεσ κα πρζπει να μετροφν μία φορά τθν θμζρα τθ κερμοκραςία ςϊματοσ θ οποία κα
καταγράφεται ςτο βιβλίο παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ υγείασ των επιβαινόντων. Το βιβλίο
κα είναι διακζςιμο για ζλεγχο από τισ από τισ λιμενικζσ και τισ υγειονομικζσ αρχζσ ςε
θλεκτρονικι ι εκτυπωμζνθ μορφι.
Εάν κάποιοσ από τουσ επιβαίνοντεσ αναπτφξει ςυμπτϊματα λοίμωξθσ COVID-19 (αιφνίδια ζναρξθ
νόςου, με τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, πυρετό, δφςπνοια), τότε αυτό
κα πρζπει να καταγραφεί ςτο βιβλίο παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ υγείασ των επιβαινόντων
και κα πρζπει να ενεργοποιθκεί το ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ COVID-19.
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5. Αναφορά φποπτου περιςτατικοφ κροφςματοσ COVID-19 ςτθν
αρμόδια αρχι
Σφμφωνα με τον Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό (ΔΥΚ 2005), ο Ρλοίαρχοσ ι Κυβερνιτθσ του
πλοίου πρζπει να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν αρμόδια αρχι του επόμενου λιμζνα, πριν τθν άφιξι
του, για κάκε κίνδυνο δθμόςιασ υγείασ επί του πλοίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε
περίπτωςθσ αςκζνειασ για τθν οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυςματικοφ χαρακτιρα. Η εν
λόγω ενθμζρωςθ διενεργείται ςυμπλθρϊνοντασ και υποβάλλοντασ θλεκτρονικά ι με
οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο τθ Ναυτιλιακι Διλωςθ Υγείασ του Ραραρτιματοσ 2
(Maritime Declaration of Health-MDH). Ο Ρλοίαρχοσ ι ο Κυβερνιτθσ ενθμερϊνει επιπλζον τθν
αρμόδια αρχι του λιμζνοσ ςχετικά με τον αρικμό των επιβαινόντων (πλιρωμα και επιβάτεσ). Ο
Ρλοίαρχοσ ι ο Κυβερνιτθσ κα πρζπει να γνωρίηει ςε ποια αρχι κα πρζπει να αναφζρει τυχόν
φποπτο περιςτατικό μολυςματικισ νόςου ι οποιονδιποτε άλλο κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία επί
του πλοίου.
Εάν κάποιο άτομο επί του πλοίου (μζλοσ του πλθρϊματοσ ι επιβάτθσ) παρουςιάηει ςυμπτϊματα
ςυμβατά με τθ λοίμωξθ COVID-19 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αιφνίδιασ εμφάνιςθσ τουλάχιςτον
ενόσ από τα ακόλουκα: βιχασ, πυρετόσ ι δφςπνοια), αυτό πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ ςτθν
αρμόδια αρχι με τουσ τρόπουσ που προαναφζρκθκαν. Είναι ςθμαντικι θ άμεςθ ενθμζρωςθ των
αρμόδιων υγειονομικϊν αρχϊν για να προςδιοριςτεί εάν είναι διακζςιμθ ςτο λιμάνι θ ικανότθτα
μεταφοράσ, απομόνωςθσ, εργαςτθριακισ διάγνωςθσ και φροντίδασ του φποπτοφ περιςτατικοφ
COVID-19. Το πλοίο μπορεί να κλθκεί να καταπλεφςει ςε άλλο λιμάνι, εάν δεν είναι διακζςιμο το
απαραίτθτο δυναμικό του λιμζνα, ι εάν δικαιολογείται από τθν ιατρικι κατάςταςθ που φποπτου
περιςτατικοφ COVID-19. Είναι ςθμαντικό όλεσ οι διευκετιςεισ να γίνονται το ςυντομότερο
δυνατό ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ παραμονι υπόπτων περιςτατικϊν ςτο πλοίο.

6. Σχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ COVID-19
Κάκε πλοίο πρζπει να αναπτφξει γραπτό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ COVID19, το οποίο κα περιγράφει τα εξισ: α) τα ςυμπτϊματα που χαρακτθρίηουν ζνα άτομο ωσ φποπτο
κροφςμα λοίμωξθσ COVID-19 (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, με τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω
ςυμπτϊματα: βιχα, πυρετό, δφςπνοια), β) το ςχζδιο επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ τθσ αρμόδιασ
αρχισ ςτο επόμενο λιμάνι/μαρίνα ςχετικά με το φποπτο κροφςμα, γ) τθ διαδικαςία τθσ
προςωρινισ απομόνωςθσ του ατόμου το οποίο κεωρείται ωσ φπoπτο κροφςμα COVID-19 μζχρι
τθν αςφαλι μεταφορά του για ιατρικι διάγνωςθ (παραμονι ςε χϊρο με φυςικό αεριςμό,
τοποκζτθςθ χειρουργικισ μάςκασ ςτο άτομο που παρουςιάηει ςυμπτϊματα, χοριγθςθ
χαρτομάντθλων, πλαςτικισ ςακοφλασ για τθν απόρριψθ τουσ και αντιςθπτικό χεριϊν
περιεκτικότθτασ 70% ςε αλκοόλθ), δ) χριςθ χειρουργικισ μάςκασ, προςτατευτικϊν γυαλιϊν,
ποδοναριϊν, αδιάβροχθσ ποδιάσ με μακριά μανίκια και γαντιϊν από όποιον ειςζρχεται ςτον
χϊρο προςωρινισ απομόνωςθσ (ο χρθςιμοποιθμζνοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να
απορρίπτεται ςε ςακοφλα και ςε καμία περίπτωςθ να μθν ξαναχρθςιμοποιείται, ενϊ μετά τθν
απόρριψθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει να πλζνονται τα χζρια καλά με νερό και
ςαποφνι), ε) αεριςμόσ του χϊρου προςωρινισ απομόνωςθσ και κακαριότθτα και απολφμανςθ
των επιφανειϊν και των αντικειμζνων μετά τθν απομάκρυνςθ του αςκενοφσ με διάλυμα
χλωρίνθσ 0,1% (4 κουταλάκια του γλυκοφ χλωρίνθσ περιεκτικότθτασ 5% ανά 1 λίτρο νεροφ) ι
αικυλικισ αλκοόλθσ 70% με χρόνο επαφισ 10 λεπτϊν (τα υλικά κακαριότθτασ κα πρζπει ι να
απορριφκοφν ι να πλυκοφν ςε κερμοκραςία 90°C πριν επαναχρθςιμοποιθκοφν), ςτ) τθ
διαδικαςία αναφοράσ ςτθν αρμόδια αρχι του λιμζνα του φποπτου περιςτατικοφ COVID-19 και
όλων των επαφϊν του αςκενοφσ ξεκινϊντασ δφο θμζρεσ πριν τθν εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων.
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Για τθν εφαρμογι του γραπτοφ ςχεδίου υπεφκυνοσ είναι ο Ρλοίαρχοσ ι ο Κυβερνιτθσ του
πλοίου, τα ςτοιχεία του οποίου καταγράφονται ςτο γραπτό ςχζδιο.
Εάν κάποιοσ από τουσ επιβαίνοντεσ αναπτφξει ςυμπτϊματα ςυμβατά κα πρζπει να τεκεί ςε
εφαρμογι το ςχζδιο. Ο αςκενισ κα πρζπει να εξεταςτεί από ιατρό και να γίνει εργαςτθριακόσ
ζλεγχοσ για SARS-CoV-2. Εάν επιβεβαιωκεί εργαςτθριακά ότι ο αςκενισ ζχει λοίμωξθ COVID-19
τότε ο αςκενισ κα πρζπει να απομονωκεί ςε εγκατάςταςθ ςτθ ςτεριά και τα άτομα που ιρκαν ςε
ςτενι επαφι μαηί του να τεκοφν ςε καραντίνα 14 θμερϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των
υγειονομικϊν αρχϊν και του Ε.Ο.Δ.Υ.. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν περαιτζρω
διαχείριςθ του περιςτατικοφ κα γίνονται ςφμφωνα με τθν αρμόδια υγειονομικι αρχι και τισ
οδθγίεσ του ΕΟΔΥ.

7. Επάρκεια και ορκι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ
Θα πρζπει να υπάρχουν επαρκείσ ποςότθτεσ αντιςθπτικϊν, απολυμαντικϊν, μζςων ατομικισ
προςταςίασ και ειδϊν κακαριςμοφ. Στο κιβϊτιο πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ψθφιακό
κερμόμετρο υπερφκρων ακτινϊν και παλμικό οξφμετρο δαχτφλου.
Θα πρζπει να υπάρχουν γραπτζσ οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ
και το πλιρωμα των πλοίων να ζχει γνϊςθ τθσ χριςθσ τουσ.
Ρλθροφορίεσ για τα μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα μζλθ του πλθρϊματοσ, ανάλογα και με τα
κακικοντα τουσ επί του πλοίου και τθν ορκι χριςθ τουσ είναι διακζςιμεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα
από τθν Ευρωπαϊκι Κοινι Δράςθ HEALTHY GATEWAYS ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EUHG_PPE_Overview_24_04_2020_F.pdf?ve
r=2020-04-27-141221-467
Κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ και αφαίρεςθσ ΜΑΡ/ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τα ΜΑΡ είναι
διακζςιμεσ από τον ΕΟΔΥ ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ:
•
ΕΟΔΥ - COVID-19 – Οδθγίεσ για τθ χριςθ μάςκασ από το κοινό https://eody.gov.gr/covid19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
•
ΕΟΔΥ - ΣΕΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ(ΕΝΔΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf.

8. Συςτάςεισ για το πλιρωμα και τουσ επιβάτεσ
Επιςκέπτεσ και ςυνεργεία ςτο πλοίο

Θα πρζπει να αποφεφγονται οι επιςκζψεισ ςτο πλοίο και κάκε είδουσ ςυνάκροιςθ που κα
υπερβαίνει τον μζγιςτο επιτρεπόμενο αρικμό ατόμων εντόσ τουσ πλοίου όπωσ αυτόσ
προςδιορίηεται ςτθν παρ. 3. Εάν ειςζλκουν ςτο πλοίο εξωτερικά ςυνεργεία κα πρζπει να
τθροφνται οι αποςτάςεισ του 1,5 μζτρων και ςυνιςτάται θ χριςθ μάςκασ (π.χ. υφαςμάτινθσ) τόςο
από τα μζλθ του εξωτερικοφ ςυνεργείου όςο και από τουσ επιβαίνοντεσ κατά τθ διάρκεια
παραμονισ των μελϊν του εξωτερικοφ ςυνεργείου ςτο πλοίο. Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ υγιεινισ
του πλοίου δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από τα εξωτερικά ςυνεργεία.
Χρήςη μέςων ατομικήσ προςταςίασ

Κατά τθν επίςκεψθ ςε ςτεγαςμζνεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτεριάσ ςυνιςτάται θ χριςθ μάςκασ (π.χ.
υφαςμάτινθσ).
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Συνιςτάται θ χριςθ γαντιϊν κατά τον ανεφοδιαςμό καυςίμων, κατά τθν πρόςδεςθ, κακϊσ και
άλλων διαδικαςιϊν που χρειάηεται να αγγιχκοφν επιφάνειεσ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιοφνται
από πολλά άτομα και δεν υπάρχει κοντά εγκατάςταςθ για το πλφςιμο των χεριϊν αλλά οφτε και
ςτακμόσ με αντιςθπτικά. Η τοποκζτθςθ και θ αφαίρεςθ των γαντιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ ορκισ εφαρμογισ τουσ. Τονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά το πλφςιμο των
χεριϊν, πριν και μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν πρζπει να εφαρμόηεται υγιεινι των χεριϊν με
ςαποφνι και νερό ι με αντιςθπτικό.
Ατομική υγιεινή

Θα πρζπει να εφαρμόηεται θ υγιεινι των χεριϊν με ςαποφνι και νερό. Αν τα χζρια δεν είναι
εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα
περιεκτικότθτασ αλκοόλθσ 70%. Τονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά το πλφςιμο των
χεριϊν, πριν και μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν πρζπει να εφαρμόηεται υγιεινι των χεριϊν με
ςαποφνι και νερό ι με αντιςθπτικό.
Στθν είςοδο των εςωτερικϊν ςτεγαςμζνων χϊρων του πλοίου κα πρζπει να υπάρχουν ςτακμοί
αντιςθπτικϊν.
Θα πρζπει να εφαρμόηεται ςωςτά θ ορκι αναπνευςτικι υγιεινι, δθλαδι θ κάλυψθ του ςτόματοσ
και τθσ μφτθσ με χαρτομάντιλο κατά τον πταρμό και τον βιχα και ςτθ ςυνζχεια απόρριψθ αυτοφ
ςε πλαςτικι ςακοφλα και εφαρμογι αντιςθπτικοφ ςτα χζρια. Για αυτό το ςκοπό, κα πρζπει να
ζχει λθφκεί πρόνοια για τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό (χαρτομάντιλα ι χάρτινεσ πετςζτεσ, γάντια
μιασ χριςεωσ, πλαςτικι ςακοφλα, κ.λπ.).
Θα πρζπει να αποφεφγεται το άγγιγμα του προςϊπου, τθσ μφτθσ και των ματιϊν.
Κοινωνική απόςταςη

Κατά τισ επιςκζψεισ ςε εςωτερικοφσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και εξωτερικοφσ πολυςφχναςτουσ
χϊρουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτεριάσ ςυνιςτάται να διατθρείται θ κοινωνικι απόςταςθ 1,5
μζτρων μεταξφ των ατόμων και θ χριςθ τθσ μάςκασ (π.χ. υφαςμάτινθσ).

9. Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του πλθρϊματοσ και των επιβατϊν
Το πλιρωμα πρζπει να είναι ενθμερωμζνο και εκπαιδευμζνο ανάλογα με τα κακικοντά του ςτα
εξισ: ςτο ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ COVID-19, ςτθ χριςθ μζςων ατομικισ
προςταςίασ, ςτθν εφαρμογι τθσ ατομικι υγιεινισ και τθσ κοινωνικι απόςταςθσ, κακϊσ και
ςτουσ λοιποφσ ειδικοφσ κανονιςμοφσ των λιμζνων προοριςμοφ για τθν πρόλθψθ τθσ λοίμωξθσ
COVID-19.
Ειδικότερα θ ενθμζρωςθ και θ εκπαίδευςθ αφορά:




Το γεγονόσ ότι δεν κα πρζπει να ταξιδζψουν εάν ζχουν ζρκει ςε επαφι με αςκενι COVID19 τισ τελευταίεσ 14 θμζρεσ πριν το ταξίδι.
Τεχνικζσ πλυςίματοσ χεριϊν (ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με ςαποφνι και νερό για
τουλάχιςτον 20 δευτερόλεπτα, θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των χεριϊν).
Μετά από ποιεσ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να πλζνονται τα χζρια π.χ. τα χζρια πρζπει να
πλζνονται μετά από κάκε επαφι με άλλο άτομο ι τισ αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ αυτοφ
(ςάλια, ςταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίηονται από άλλα άτομα όπωσ κουπαςτζσ,
χειρολαβζσ κ.α., πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ μάςκασ, πριν και μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ
μάςκασ, πριν και μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν, μετά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ, πριν από
το φαγθτό, πριν ακουμπιςουμε το πρόςωπο κτλ.
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Σε ποιεσ περιπτϊςεισ ςυνιςτάται θ χριςθ αντιςθπτικϊν αντί για πλφςιμο των χεριϊν (πχ.
εάν τα χζρια δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά
αλκοολοφχο διάλυμα).
Στθ ςχολαςτικι τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ, και ςυγκεκριμζνα: αποφυγι επαφισ των
χεριϊν με το ςτόμα, τθ μφτθ ι τα μάτια.
Αποφυγι επαφισ με αςκενείσ που ζχουν ςυμπτϊματα του αναπνευςτικοφ.
Κατάλλθλθ διαχείριςθ αποβλιτων.
Ορκι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκασ και γάντια).

Το πλιρωμα και οι επιβάτεσ κα πρζπει να είναι εκπαιδευμζνοι για τθν άμεςθ αναφορά των
ςχετικϊν ςυμπτωμάτων τθσ λοίμωξθσ COVID-19 ςτον Ρλοίαρχο ι Κυβερνιτθ.

10. Κατά τθν επιβίβαςθ και κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ κα
παρζχονται πλθροφορίεσ ςτουσ επιβάτεσ (π.χ. με ενθμερωτικά
φυλλάδια, προβολι ενθμερωτικϊν ςποτ, θχθτικϊν μθνυμάτων
κλπ.) ςχετικά με τα ςυμπτϊματα τθσ λοίμωξθσ και τα μζτρα
πρόλθψθσ ςε επιβάτεσ και προςωπικό και οδθγίεσ για τθν άμεςθ
διλωςθ ςυμπτωμάτων ςτο πλιρωμα εάν εκδθλωκοφν κατά τθ
διάρκεια του ταξιδιοφ. Αεριςμόσ και κλιματιςμόσ
Συνιςτάται ο φυςικόσ αεριςμόσ των χϊρων όςο και όπου αυτό είναι εφικτό. Επιπρόςκετα, και
όπου αυτά εφαρμόηονται, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι εγκφκλιο του Υπουργείου

Υγείασ «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ από ιογενείσ και άλλεσ
λοιμϊξεισ κατά τθ χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων», με ζμφαςθ ςτθν μθ ανακυκλοφορία
του αζρα. Μετά τον κακαριςμό του πλοίου να προθγείται τρίωροσ εξαεριςμόσ των χϊρων πριν
τθν είςοδο νζων επιβατϊν.

11. Κακαριότθτα και απολφμανςθ χϊρων
Κατά τθ διάρκεια τθσ ναφλωςθσ, ο Ρλοίαρχοσ ι Κυβερνιτθσ του πλοίου κακϊσ και το πλιρωμα
αυτοφ μεριμνά για τον ςυχνό κακαριςμό του πλοίου με απορρυπαντικά και απολυμαντικά, με
επιμζλεια και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά, όπωσ χειρολαβζσ,
κουπαςτζσ, κτλ, κακϊσ και ςτισ τουαλζτεσ.
Απολφμανςθ του πλοίου κα διενεργείται μετά το πζρασ τθσ ναφλωςθσ του πλοίου και πριν τθν
ζναρξθ τθσ νζασ.
Οδθγίεσ για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων δίνονται ςτθν εγκφκλιο 30/3 /2020
Αρικμ. Ρρωτ. Δ1γ/Γ.Ρ/οικ.21536 του Υπουργείου Υγείασ, με κζμα: «Εφαρμογι μζτρων
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ςε πλωτά μζςα ςε περίπτωςθ μεταφοράσ φποπτου ι
επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ Covid-19».

12.

Αποφυγι ςυναλλαγϊν δια ηϊςθσ

Συνιςτάται να προτιμϊνται οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, οι παραγγελίεσ, οι αγορζσ υπθρεςιϊν
και αγακϊν, εξοπλιςμοφ, και να προτιμάται θ τθλεφωνικι ςυνεννόθςθ όςο αυτό είναι δυνατό.
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13.

Παραρτιματα

Παράρηημα 1

Ένησπο-ερωηημαηολόγιο δήλωζης σγείας πριν ηην επιβίβαζη
(προσ ςυμπλιρωςθ από όλα τα ενιλικα άτομα πριν τθν επιβίβαςθ)
ONOMA ΡΛΟΙΟΥ

ΗΜΕΑ ΚΑΙ ΩΑ ΛΙΜΕΝΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΑΡΟΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΕΙΑ

Τθλζφωνο επικοινωνίασ για τισ επόμενεσ 14 θμζρεσ
μετά τθν αποβίβαςθ:
ΗΜΕΑ ΚΑΙ ΩΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΡΙΒΊΒΑΣΗΣ

Τθλζφωνο επικοινωνίασ για τισ επόμενεσ 14 θμζρεσ μετά τθν αποβίβαςθ:

Πνομα όπωσ εμφανίηεται ςτθν
ταυτότθτα/ διαβατιριο:

Επώνυμο όπωσ εμφανίηεται ςτθν
ταυτότθτα/διαβατιριο:

Πνομα πατρόσ:

Πνομα όλων των παιδιών, κάτω των Επώνυμο όλων των παιδιών, κάτω Πνομα πατρόσ:
18 ετών που ταξιδεφουν μαηί ςασ:
των 18 ετών που ταξιδεφουν μαηί
ςασ:

Ερωτιςεισ
ΝΑΙ

Τισ τελευταίεσ 14 θμζρεσ
1. Έσεηε ηώπα ή είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο
παποςζιάζει ξαθνικά ζςμπηώμαηα πςπεηού ή βήσα ή δςζκολία ζηην
αναπνοή;
2. Είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο, ζηενή επαθή με
κάποιον ο οποίορ είσε διαγνυζηεί με λοίμυξη από ηον νέο κοπυνοφό
(COVID-19);
3. Είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο, πποζθέπει
άμεζη θπονηίδα ζε κάποιον ο οποίορ είσε διαγνυζηεί με λοίμυξη από
ηον νέο κοπυνοφό COVID-19 ή επγαζηήκαηε με ςγειονομικούρ
ςπαλλήλοςρ οι οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19;
4. Είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο, επιζκεθηεί ή
βπεθήκαηε ζε κονηινή απόζηαζη με κάποιον ο οποίορ είσε διαγνυζηεί
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ΟΧΙ

με λοίμυξη από ηον νέο κοπυνοφό (COVID-19);
5. Είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο, επγαζηεί ζε
κονηινή απόζηαζη ή μοιπαζηήκαηε ηο ίδιο πεπιβάλλον με κάποιον
οποίορ είσε διαγνυζηεί με λοίμυξη από ηον νέο κοπυνοφό (COVID19);
6. Είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο, ηαξιδέτει με
αζθενή από COVID-19 ζε οποιοδήποηε μέζο μεηαθοπάρ;
7. Είσαηε εζείρ ή οποιοδήποηε πποαναθεπόμενο άηομο, μείνει ζηη ίδια
οικία με αζθενή με λοίμυξη από ηον νέο κοπυνοφό (COVID-19);

8. Έσεηε κάνει ηιρ ηελεςηαίερ 14 ημέπερ επγαζηηπιακό έλεγσο για
COVID-19;

□Όσι
□Αναμένεηαι
□Θεηικό
□Απνηηικό

αποηέλεζμα

Pre-boarding health declaration questionnaire
(completed by all adults before embarkation)
VESSEL’S NAME

VESSEL’S PORT OF REGISTRY/NO OF
REGISTRY

DATE AND TIME OF INITIAL EMBARKATION

PORT OF INITIAL EMBARKATION

Contact telephone number for the next 14 days after disembarkation:

First Name
as shown in the Identification
Card/Passport:

Surname as shown in the
Identification Card/Passport:

Father’s name:

First Name of all children travelling Surname of all children travelling Father’s name:
with you who are under 18 years old: with you who are under 18 years old:

Questions:

8

YES

Within the last 14 days

NO

1. Have you, or has any person listed above, presented sudden onset of

symptoms of fever or cough or difficulty in breathing?
2. Have you, or has any person listed above, had close contact with

anyone diagnosed as having coronavirus COVID-19?
3. Have you, or has any person listed above, provided care for someone

4.
5.

6.
7.

8.

with COVID-19 or worked with a health care worker infected with
COVID-19?
Have you, or has any person listed above, visited or stayed in close
proximity to anyone with COVID-19?
Have you, or has any person listed above, worked in close proximity
to or shared the same room/environment with someone with COVID19?
Have you, or has any person listed above, travelled with a patient
with COVID-19 in any kind of conveyance?
Have you, or has any person listed above, lived in the same
household as a patient with COVID-19?
Have you been tested within the past 14 days for COVID-19?

Ραράρτθμα 2
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□No
□Pending results
□Positive
□Negative
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