Οδθγίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ
κρουςμάτων COVID-19 ςε ιδιωτικά
πλοία αναψυχισ μετά τθν άρςθ των
περιοριςτικϊν μζτρων αντιμετϊπιςθσ
τθσ πανδθμίασ COVID-19
1. Σκοπόσ
Οι οδθγίεσ αφοροφν ςτα ιδιωτικά πλοία αναψυχισ που βρίςκονται ςτθν ελλθνικι Επικράτεια.
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
Παγκόςμιου
Οργανιςμοφ
Τγείασ
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου
Πρόλθψθσ 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
υςτινεται το τουριςτικό κοινό που χρθςιμοποιεί ιδιωτικά 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 ορίηονταιαπό το
Τπουργείο Τγείασ. 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 ιδιωτικά πλοία αναψυχισ είναι ίςοσ με τον
εκάςτοτε προβλεπόμενο ςτθ ςχετικι νομοκεςία.

4. Βιβλίο καταγραφισ επιβαινόντων
εμβόλια και κατάςταςθ υγείασ

διαγνωςτικόσ

ζλεγχοσ,

ε κάκε ιδιωτικό 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.
Πριν τθν επιβίβαςθ εμβολιαςμζνων και ανεμβολίαςτων φιλοξενοφμενων (κάκε άτομο εκτόσ τθσ
οικογζνειασ/ νοικοκυριοφ του ιδιοκτιτθ) κα πρζπει να γίνετε ζλεγχοσ αυτϊν με ταχφ
αντιγονικό τεςτ (rapid test) ι αυτοί να ζχουν αποτελζςματα από rapid test ι μοριακό τεςτ
μζχρι και μία μζρα πριν τθν επιβίβαςθ. Ειδικά για επιβάτεσ ςε επαγγελματικά πλοία αναψυχισ
με μεταφορικι ικανότθτα μζχρι δϊδεκα (12) επιβάτεσ, εφόςον είναι εμβολιαςμζνοι κα πρζπει να
διακζτουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ πριν τθν επιβίβαςι τουσ και να υποβάλλονται
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ςε επιβλεπόμενο (από μζλοσ του πλθρϊματοσ) διαγνωςτικό ζλεγχο με self test, ενϊ αν είναι
ανεμβολίαςτοι υποβάλλονται ςε διαγνωςτικό ζλεγχο με rapid test 48 ϊρεσ πριν τθν επιβίβαςθ ι
μοριακό τεςτ (PCR) 72 ϊρεσ πριν τθν επιβίβαςθ.
Ανιλικοι φιλοξενοφμενοι μζχρι ζξι (6) ετϊν εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ διενζργειασ
διαγνωςτικοφ ελζγχου με μοριακό τεςτ ι με ταχφ αντιγονικό τεςτ (rapid test).
τθν περίπτωςθ που ςτο πλοίο υπάρχει πλιρωμα τότε κατά τθν πρϊτθ ανάλθψθ κακθκόντων του
πλθρϊματοσ (εμβολιαςμζνων και ανεμβολίαςτων) κα πρζπει να γίνεται διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ με
μοριακό τεςτ. Ειδικά για τα μζλθ των πλθρωμάτων ςε επαγγελματικά πλοία αναψυχισ με
μεταφορικι ικανότθτα μζχρι δϊδεκα (12) επιβάτεσ και κατά τθν πρϊτθ ανάλθψθ των κακθκόντων
τουσ, εφόςον είναι εμβολιαςμζνοι κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι
νόςθςθσ πριν τθν επιβίβαςι τουσ και να υποβάλλονται ςε επιβλεπόμενο (από μζλοσ του
πλθρϊματοσ) διαγνωςτικό ζλεγχο με self test, ενϊ αν είναι ανεμβολίαςτοι υποβάλλονται ςε
διαγνωςτικό ζλεγχο με rapid test 48 ϊρεσ πριν τθν πρϊτθ ανάλθψθ κακθκόντων ι μοριακό τεςτ
(PCR) 72 ϊρεσ πριν τθν πρϊτθ ανάλθψθ κακθκόντων. Επιπρόςκετα, ςε ιδιωτικά πλοία αναψυχισ
με μεταφορικι ικανότθτα μεγαλφτερθ των δϊδεκα (12) επιβατϊν, το πλιρωμα το οποίο δεν ζχει
εμβολιαςτεί, κα υποβάλλεται ςε διαγνωςτικό ζλεγχο δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα, με τθ χριςθ
ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid –test), μία (1) φορά εντόσ είκοςι
τεςςάρων (24) ωρϊν προ Δευτζρασ εκάςτθσ εβδομάδασ και μία (1) φορά εντόσ των τελευταίων
ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν προ Πζμπτθσ εκάςτθσ εβδομάδασ. Μζλθ του πλθρϊματοσ τα οποία
ζχουν εμβολιαςτεί, το πενιντα τοισ εκατό (50 %) αυτϊν κα υποβάλλεται εναλλάξ, μία (1) φορά
τθν εβδομάδα ςε εργαςτθριακό ζλεγχο με τθ χριςθ ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ
COVID-19 (rapid –test). Σο πλιρωμα κα πρζπει να ζχει διακζςιμα τα αποτελζςματα επί του
πλοίου, ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι, για ζλεγχο από τισ Λιμενικζσ και τισ Τγειονομικζσ Αρχζσ.
ε ιδιωτικά πλοία αναψυχισ με μεταφορικι ικανότθτα μζχρι δϊδεκα (12) επιβάτεσ, ςυςτινεται
να γίνεται διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ ςτα μζλθ του πλθρϊματοσ (εμβολιαςμζνων και
ανεμβολίαςτων), με αυτοδιαγνωςτικό τεςτ (self-test), ανά 3-4 θμζρεσ κατά τθ διάρκεια του
ταξιδιοφ.
Επιπλζον, ςε κάκε πλοίο κα τθρείται από τον Πλοίαρχο ι τον Κυβερνιτθ βιβλίο παρακολοφκθςθσ
τθσ κατάςταςθσ υγείασ των επιβαινόντων. Σα 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. Σο βιβλίο κα είναι διακζςιμο για
ζλεγχο από τισ από τισ λιμενικζσ και τισ υγειονομικζσ αρχζσ ςε θλεκτρονικι ι εκτυπωμζνθ μορφι.
ε περίπτωςθ που ςτο βιβλίο δεν καταγράφονται τα αποτελζςματα των μοριακϊν ελζγχων, το
πλιρωμα κα πρζπει να ζχει διακζςιμα τα αποτελζςματα επί του πλοίου, κατά τθν διάρκεια
εκτζλεςθσ των κακθκόντων του, ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι, για ζλεγχο από τισ λιμενικζσ και
τισ υγειονομικζσ αρχζσ.
υνιςτάται το πλιρωμα να εμβολιάηεται με εμβόλιο για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 όταν αυτό είναι
εφικτό ςφμφωνα με τθν προτεραιότθτα που κακορίηεται ςτο Εκνικό χζδιο Εμβολιαςτικισ
Κάλυψθσ για COVID-19.
Εάν κάποιοσ από τουσ επιβαίνοντεσ αναπτφξει ςυμπτϊματα λοίμωξθσ COVID-19 (βιχα, πυρετό,
δφςπνοια, αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, αγευςίασ ι δυςγευςίασ), τότε αυτό κα πρζπει να
καταγραφεί ςτο βιβλίο παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ υγείασ των επιβαινόντων και κα πρζπει
να ενεργοποιθκεί το ςχζδιο για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενου κροφςματοσ COVID-19.
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5. Αναφορά ενδεχόμενου κροφςματοσ COVID-19 ςτθν αρμόδια
αρχι
φμφωνα με τον Διεκνι Τγειονομικό Κανονιςμό (ΔΤΚ 2005), ο Πλοίαρχοσ 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 Τγείασ του Παραρτιματοσ 1 (Maritime Declaration of
Health-MDH. Ο Πλοίαρχοσ ι ο Κυβερνιτθσ ενθμερϊνει επιπλζον τθν αρμόδια αρχι του λιμζνοσ
ςχετικά με τον αρικμό των επιβαινόντων (πλιρωμα και επιβάτεσ). Ο Πλοίαρχοσ ι ο Κυβερνιτθσ κα
πρζπει να γνωρίηει ςε ποια αρχι κα πρζπει να αναφζρει τυχόν ενδεχόμενο 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 (ζνα ι περιςςότερα από τα εξισ: βιχα, πυρετό, δφςπνοια,
αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, αγευςίασ ι δυςγευςίασ), 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 ενδεχόμενου κροφςματοσ
COVID-19. Σο 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 του
ενδεχόμενου κροφςματοσ COVID-19. Είναι ςθμαντικό όλεσ οι διευκετιςεισ να γίνονται το
ςυντομότερο δυνατό ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ παραμονι ενδεχόμενων κρουςμάτων ςτο πλοίο.

6. Σχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενου
κροφςματοσ COVID-19
Θα πρζπει όλα τα πλοία να διακζτουν ζνα ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και ζνα ςχζδιο
απομόνωςθσ για ενδεχόμενα κροφςματα COVID-19 με βάςθ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ
«Οδηγίεσ προσ τισ υγειονομικζσ αρχζσ και τουσ φορείσ εκμετάλλευςησ πλοίων που παραμζνουν
ςε μακροχρόνιο ελλιμενιςμό ςε λιμζνεσ (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια τησ πανδημίασ COVID-19» οι
οποίεσ είναι διακζςιμεσ εδϊ:
https://eody.gov.gr/odigies-pros-tis-ygeionomikes-arches-kai-toys-foreis-ekmetalleysis-ploionpoy-paramenoyn-se-makrochronio-ellimenismo-se-limenes-ee-kai-eoch-kata-ti-diarkeia-tispandimias-covid-19/

7. Διαχείριςθ ενδεχόμενου ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ
Εάν κάποιοσ από τουσ επιβαίνοντεσ είναι ενδεχόμενο ι επιβεβαιωμζνο εργαςτθριακά κροφςμα
COVID-19 πρζπει άμεςα να ενθμερωκεί θ αρμόδια λιμενικι και υγειονομικι αρχι του λιμζνοσ και
ο ΕΟΔΤ. Για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενου κροφςματοσ πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν οι οδθγίεσ του
ΕΟΔΤ όπωσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω:
ΕΟΔΥ - «Οδηγίεσ προσ τισ υγειονομικζσ αρχζσ και τουσ φορείσ εκμετάλλευςησ πλοίων που
παραμζνουν ςε μακροχρόνιο ελλιμενιςμό ςε λιμζνεσ (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια τησ πανδημίασ
COVID-19»
https://eody.gov.gr/odigies-pros-tis-ygeionomikes-arches-kai-toys-foreisekmetalleysis-ploion-poy-paramenoyn-se-makrochronio-ellimenismo-se-limenes-ee-kai-eochkata-ti-diarkeia-tis-pandimias-covid-19/

8. Επάρκεια και ορκι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ
υνιςτάται να υπάρχουν επαρκείσ ποςότθτεσ αντιςθπτικϊν, απολυμαντικϊν, μζςων ατομικισ
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προςταςίασ και ειδϊν κακαριςμοφ. το κιβϊτιο πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ψθφιακό
κερμόμετρο υπερφκρων ακτινϊν και παλμικό οξφμετρο δαχτφλου. υνιςτάται να υπάρχουν
γραπτζσ οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ και το πλιρωμα των πλοίων
να ζχει γνϊςθ τθσ χριςθσ τουσ.
Πλθροφορίεσ 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 Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)/
βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τα ΜΑΠ είναι διακζςιμεσ από τον ΕΟΔΤ ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ:
•
ΕΟΔΤ - COVID-19 – Οδθγίεσ για τθ χριςθ μάςκασ από το κοινό
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
•

ΕΟΔΤ - ΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ(ΕΝΔΤΗ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΕΙ ΣΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΠΡΟΣΑΙΑ
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donningdoffing.pdf

9. 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. μάςκασ κοινότθτασ ι
χειρουργικισ μάςκασ ι μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP2) 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

Εάν ςτο πλοίο επιβαίνουν άτομα από δφο ι περιςςότερεσ οικογζνειεσ/νοικοκυριά, ςυνιςτάται θ
χριςθ μάςκασ (π.χ. μάςκασ κοινότθτασ ι χειρουργικισ μάςκασ ι μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ
προςταςίασ FFP2) από όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ του
πλοίου. Κατά τθν επίςκεψθ ςε ςτεγαςμζνεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτεριάσ ςυνιςτάται θ χριςθ μάςκασ
(π.χ. μάςκασ κοινότθτασ ι χειρουργικισ μάςκασ ι μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ
FFP2).
υνιςτάται 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. Σονίηεται 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%. Σονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά το πλφςιμο των
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χεριϊν, πριν και μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν πρζπει να εφαρμόηεται υγιεινι των χεριϊν με
ςαποφνι και νερό ι με αντιςθπτικό.
τθν είςοδο των εςωτερικϊν ςτεγαςμζνων χϊρων του πλοίου ςυνιςτάται 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. μάςκασ κοινότθτασ ι χειρουργικισ μάςκασ
ι μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP2).

10.

Αεριςμόσ και κλιματιςμόσ

υνιςτάται ο φυςικόσ αεριςμόσ των χϊρων όςο και όπου αυτό είναι εφικτό. Επιπρόςκετα, και όπου
αυτά εφαρμόηονται, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ

«Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ από ιογενείσ και άλλεσ λοιμϊξεισ κατά
τθ χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων», με ζμφαςθ ςτθν μθ ανακυκλοφορία του αζρα όπου
αυτό είναι εφικτό να εφαρμοςτεί.

11.

Κακαριότθτα και απολφμανςθ χϊρων

Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ςυνιςτάται ο ςυχνόσ κακαριςμόσ του πλοίου με απορρυπαντικά και
απολυμαντικά, με επιμζλεια και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά, όπωσ
χειρολαβζσ, κουπαςτζσ, κτλ, κακϊσ και ςτισ τουαλζτεσ.
Οδθγίεσ για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων δίνονται ςτθν εγκφκλιο 30/3 /2020
Αρικμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.21536 του Τπουργείου Τγείασ, με κζμα: «Εφαρμογι μζτρων κακαριςμοφ
και απολφμανςθσ ςε πλωτά μζςα ςε περίπτωςθ μεταφοράσ ενδεχόμενου ι επιβεβαιωμζνου
κροφςματοσ COVID-19».

12.

Αποφυγι ςυναλλαγϊν δια ηϊςθσ

υνιςτάται 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

Παράρτημα 1
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