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1. Σκοπός
Οι οδθγίεσ απευκφνονται ςτισ διευκφνςεισ των μαρίνων, ςτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτισ
μαρίνεσ και ςε όςουσ χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ ςε αυτζσ.
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.

2. Οδηγίες για ηις διεσθύνζεις ηων μαρίνων και ηοσς
παρότοσς σπηρεζιών
2.1.

Σρέδην γηα ηε δηαρείξηζε ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19

Σε κάκε μαρίνα πρζπει να υπάρχει γραπτό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ
COVID-19 ςτο οποίο περιγράφεται: 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) τον αρικμό κλιςθσ «1135» για τθν επικοινωνία με τον
αρμόδιο φορζα για τθν αναφορά του περιςτατικοφ και τθν κακοδιγθςθ για τθ διαχείριςθ του
ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα (Παράρτθμα 1), γ) τθν προςωρινι απομόνωςθ του
περιςτατικοφ μζχρι τθν αςφαλι μεταφορά του για ιατρικι διάγνωςθ (εξαςφάλιςθ ενόσ δωματίου
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,
ποδονάρια, 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 τα χζρια να πλζνονται καλά με νερό και
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ςαποφνι), ε) εξαεριςμόσ 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) αναφορά
ςτθν αρμόδια υγειονομικι αρχι όλων των επαφϊν του αςκενοφσ ξεκινϊντασ δφο θμζρεσ πριν τθν
εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων, η) τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ΕΚΑΒ, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ
δομισ υγείασ που κα πρζπει να μεταφερκεί το φποπτο περιςτατικό, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ
υγειονομικισ υπθρεςίασ ςτθν οποία υπάγεται θ μαρίνα.
Για τθν εφαρμογι του γραπτοφ ςχεδίου και για τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ μαρίνασ ςε ότι
αφορά τθν πρόλθψθ περιςτατικϊν COVID-19 ςτο προςωπικό και ςτουσ πελάτεσ πρζπει να οριςτεί
ζνα αρμόδιο άτομο το οποίο κα ορίηεται ςτο γραπτό ςχζδιο και κα καταγράφονται τα ςτοιχεία
του. Τόςο τα περιςτατικά όςο και τα μζτρα που εφαρμόςτθκαν κα πρζπει να καταγράφονται ςτο
βιβλίο των περιςτατικϊν τθσ μαρίνασ που κα διατθρεί το αρμόδιο άτομο.

2.2.
Δηαηήξεζε αξρείνπ κε ηηο δειώζεηο πγείαο θαη αξηζκνύ
επηβαηλόλησλ ησλ ζθαθώλ
Στουσ βαςικοφσ κανονιςμοφσ ειςόδου και εξόδου κάκε ςκάφουσ κα περιλαμβάνεται θ
υποχρζωςθ διλωςθσ υγείασ του ςκάφουσ για όλα τα πλοία ςτθν οποία κα αναφζρεται θ
κατάςταςθ υγείασ των επιβαινόντων και ο αρικμόσ επιβατϊν και μελϊν πλθρωμάτων τα οποία
βρίςκονται εντόσ του ςκάφουσ. Η διλωςθ κα πρζπει να αποςτζλλεται κατά τθ διάρκεια
παραμονισ του ςκάφουσ ςτθν αρμόδια λιμενικι αρχι εάν αλλάξει κάποιο από τα ςτοιχεία ςτθν
αρχικι διλωςθ. Για τθ διλωςθ τθσ υγείασ του ςκάφουσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το ζντυπο
ςτο Παράρτθμα 2 και κα αποςτζλλεται ςτο λιμεναρχείο. Εάν διαπιςτωκεί φποπτο κροφςμα
COVID-19, κα ενεργοποιθκεί το ςχζδιο διαχείριςθσ φποπτου περιςτατικοφ COVID-19.
Σε κάκε ςκάφοσ επιτρζπεται ο μζγιςτοσ αρικμόσ επιβαινόντων όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα
νομοκεςία. Σε κάκε ςκάφοσ επιτρζπεται να επιβαίνουν τα άτομα τα οποία επιβιβάςτθκαν κατά
τον απόπλου του ςκάφουσ όταν αυτό ξεκίνθςε το ταξίδι και δεν επιτρζπεται θ επιβίβαςθ άλλων
ατόμων ςε ενδιάμεςουσ προοριςμοφσ.

2.3.

Επάξθεηα θαη νξζή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο

Θα πρζπει να υπάρχουν επαρκι μζςα ατομικισ προςταςίασ και να διανεμθκοφν ςτο προςωπικό
τθσ μαρίνασ ανάλογα με τα κακικοντά τουσ, μαηί με τισ οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ τουσ.

2.4.
Ελεκέξσζε ησλ πειαηώλ ησλ καξίλσλ γηα ηελ ππνρξέσζε
εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηε ινίκσμε COVID-19
Οι πελάτεσ τθσ μαρίνασ κα πρζπει να ενθμερωκοφν για τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ και τα
μζτρα πρόλθψθσ τθσ λοίμωξθσ COVID-19 ςτθν μαρίνα και ςτθν Ελλάδα πριν τθν άφιξι τουσ. Η
επικοινωνία των κανονιςμϊν κα πρζπει να γίνει με email, με ανάρτθςθ των οδθγιϊν ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα ι με δθμοςιεφςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οι ςχετικζσ οδθγίεσ κα
πρζπει να αναρτθκοφν ςε εμφανείσ περιοχζσ τθσ μαρίνασ. Στουσ πελάτεσ κα πρζπει να ςταλεί θ
ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςτθν οποία υπάρχουν οι πλθροφορίεσ για τθ λοίμωξθ
COVID-19 και τα μζτρα που αφοροφν τουσ αλλοδαποφσ που επιςκζπτονται τθ χϊρα ςτθν αγγλικι
γλϊςςα.
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2.5.

Καλνληζκνί γηα ην πξνζσπηθό θαη ηνπο πειάηεο

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
Η χριςθ μάςκασ ςυςτινεται να εφαρμόηεται από το προςωπικό, τουσ πελάτεσ και κάκε άλλο
άτομο το οποίο ειςζρχεται ςτουσ εςωτερικοφσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ τθσ μαρίνασ.
Η χριςθ γαντιϊν κα πρζπει να γίνεται από το προςωπικό τθσ μαρίνασ κατά τον ανεφοδιαςμό
καυςίμων, τθν παροχι βοικειασ 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 σγιεινή
Θα πρζπει να εφαρμόηεται θ υγιεινι των χεριϊν με ςαποφνι και νερό. Αν τα χζρια δεν είναι
εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα
περιεκτικότθτασ αλκοόλθσ 70%. Η χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των χεριϊν.
Στθν είςοδο των εςωτερικϊν ςτεγαςμζνων χϊρων τθσ μαρίνασ 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 και γάντια
μιασ χριςεωσ, πλαςτικι ςακοφλα, κ.λπ.).
Θα πρζπει να μθν αγγίηεται το πρόςωπο, θ μφτθ και τα μάτια.
Κοινωνική απόσταση
Στισ εγκαταςτάςεισ των εςωτερικϊν χϊρων τθσ μαρίνασ κα πρζπει να διατθρείται θ κοινωνικι
απόςταςθ με υιοκζτθςθ μζτρων ειδικισ ςιμανςθσ και ελεγχόμενθσ ειςόδου, ϊςτε να τθρείται
ελάχιςτθ απόςταςθ 1,5 μζτρων μεταξφ των ατόμων και με τθν προαιρετικι χριςθ υφαςμάτινθσ
μάςκασ από όποιο άτομο βρίςκεται ςε εςωτερικό ςτεγαςμζνο χϊρο. Η κοινωνικι απόςταςθ 1,5
μζτρων πρζπει να τθρείται και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ από όλα τα άτομα.
Αναυορά παραβάσεων
Οποιαδιποτε παράβαςθ των κανονιςμϊν κα πρζπει να αναφζρεται ςτο αρμόδιο άτομο τθσ
μαρίνασ για τθν πρόλθψθ κρουςμάτων COVID-19.

2.6.
Ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ καξίλσλ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε απηέο
Το προςωπικό τθσ μαρίνασ 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 τθσ μαρίνασ για τθν πρόλθψθ τθσ
λοίμωξθσ COVID-19.
Με τθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ τθσ μαρίνασ κα πρζπει να παρζχονται πλθροφορίεσ και εκπαίδευςθ
ςτο προςωπικό και ςτουσ πελάτεσ ςχετικά με τα μζτρα ατομικισ υγιεινισ:
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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.
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 προςωπικό τθσ μαρίνασ και των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται εντόσ αυτϊν κα
πρζπει να είναι εκπαιδευμζνο για τθν άμεςθ αναφορά των ςχετικϊν ςυμπτωμάτων τθσ λοίμωξθσ
COVID-19 ςτον προϊςτάμενό τουσ, τόςο για τουσ ίδιουσ, όςο και για τουσ πελάτεσ εφόςον
αντιλθφκοφν ςυμβατά ςυμπτϊματα.

2.7.

Απνθπγή ζπλαιιαγώλ δηα δώζεο

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

2.8.
Απνιύκαλζε θνηλόρξεζηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηθαλεηώλ ζε
ζεκεία παξνρήο
Τα παρακάτω κοινόχρθςτα ςθμεία/εξοπλιςμόσ κα πρζπει να κακαρίηονται και να
απολυμαίνονται με κακθμερινό πρόγραμμα ι μετά από κάκε χριςθ με διάλυμα χλωρίνθσ 0,1% (4
κουταλάκια του γλυκοφ χλωρίνθσ περιεκτικότθτασ 5% ανά 1 λίτρο νεροφ) με χρόνο επαφισ 10
λεπτϊν και ςτθ ςυνζχεια να ξεπλυκοφν με νερό:










παροχισ πόςιμου νεροφ - κρουνοί, πϊματα, μάνικεσ και άλλοσ εξοπλιςμόσ που
χρθςιμοποιείται για τον εφοδιαςμό νεροφ
ςθμεία που αγγίηονται ςτισ κζςεισ παροχισ θλεκτριςμοφ ςτισ κζςεισ αγκυροβόλθςθσ
ςτισ περιοχζσ που αγγίηονται ςτο χϊρο για τθν παροχι Αϋ Βοθκειϊν (το περιεχόμενο του
κουτιοφ πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να είναι άκικτο, να ανανεϊνεται και να είναι πάντα
διακζςιμο)
εξοπλιςμόσ ναυαγοςωςτικισ
ςθμεία ανεφοδιαςμοφ καυςίμων
κάδοι απορριμμάτων
ςθμεία διοχζτευςθσ λυμάτων
άλλα ςθμεία που αγγίηονται ςυχνά ςτθ χερςαία ηϊνθ τθσ μαρίνασ (ΑΤΜ, κουπαςτζσ,
κιγκλιδϊματα κ.τ.λ.)
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2.9.

Εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο

Οι εγκαταςτάςεισ υγιεινισ (αποχωρθτιρια, ντουσ, χϊροι πλφςθσ χεριϊν) πρζπει να διατθροφνται
κακαρζσ και ςε καλι κατάςταςθ ςφμφωνα με τισ Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα πρζπει να
κακαρίηονται και να απολυμαίνονται ςφμφωνα με αναρτθμζνο ενθμερωμζνο πρόγραμμα με
διάλυμα χλωρίνθσ 0,1% (4 κουταλάκια του γλυκοφ χλωρίνθσ περιεκτικότθτασ 5% ανά 1 λίτρο
νεροφ) με χρόνο επαφισ 10 λεπτϊν. Θα πρζπει να αερίηονται επαρκϊσ κατά τθ διάρκεια που
είναι διακζςιμεσ για χριςθ.

2.10. Εζηηαηόξηα, θαξκαθεία,
απηνθηλήησλ, πιπληήξηα

θνκκσηήξηα,

ππεξεζίεο

ελνηθίαζεο

Τα εςτιατόρια, φαρμακεία, κομμωτιρια, υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων, πλυντιρια
λειτουργοφν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ελλάδασ.
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3. Παραρηήμαηα
Παράρτημα 1
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Παράρτημα 2

7

