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1. θνπόο
Οι οδθγίεσ απευκφνονται ςτο τουριςτικό κοινό το οποίο χρθςιμοποιεί ςκάφθ (ιδιωτικά,
ενοικιαηόμενα, λοιπά) που καταπλζουν ςε μαρίνεσ ι λιμζνεσ τθσ Ελλάδασ και ςε όςουσ
χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ αυτϊν.
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 Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκοφ
Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19pandemic) και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Δράςθσ EU HEALTHY GATEWAYS
(https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

2. Γεληθέο ζπζηάζεηο
Συςτινεται το τουριςτικό κοινό που χρθςιμοποιεί ςκάφθ 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. Καζνξηζκόο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ επηβαηλόληωλ
Στα μθχανοκίνθτα ςκάφθ ανοιχτοφ τφπου ολικοφ μικουσ ζωσ δζκα (10) μζτρων, ο μζγιςτοσ
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν είναι ίςοσ με το 50% του μζγιςτου επιτρεπόμενου
αρικμοφ που ορίηει θ άδεια κυκλοφορίασ του.

Στα μθχανοκίνθτα ςκάφθ κλειςτοφ τφπου ολικοφ μικουσ ζωσ δζκα (10) μζτρων, ο μζγιςτοσ
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν είναι ίςοσ με το 30% του μζγιςτου επιτρεπόμενου
αρικμοφ που ορίηει θ άδεια κυκλοφορίασ του.
Στα μθχανοκίνθτα ςκάφθ ολικοφ μικουσ άνω των δζκα (10) μζτρων, ο μζγιςτοσ
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επιβατϊν είναι ίςοσ με το 70% του μζγιςτου επιτρεπόμενου
αρικμοφ που ορίηει θ άδεια κυκλοφορίασ του.
Στα ιςτιοφόρα ςκάφθ δεν κα εφαρμοςτεί κάποιοσ περιοριςμόσ ωσ προσ τον μζγιςτο αρικμό
επιβαινόντων.
Τα παραπάνω όρια ιςχφουν ζωσ 15 Ιουνίου 2020 όπου κα επανεκτιμθκεί θ εφαρμογι του
μζτρου και θ επιδθμιολογικι κατάςταςθ και ενδεχομζνωσ να ανακεωρθκοφν.

4. Βηβιίν θαηαγξαθήο επηβαηλόληωλ θαη θαηάζηαζε
πγείαο
Σε κάκε ςκάφοσ κα τθρείται βιβλίο ςτο οποίο κα καταγράφονται οι εξισ πλθροφορίεσ: α) τα
ονόματα των ατόμων που επιβιβάηονται ςτο ςκάφοσ, β) θ ιδιότθτά τουσ (π.χ. πλιρωμα,
επιβάτθσ, επιςκζπτθσ, τεχνικόσ, κτλ.). γ) οι ϊρεσ επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ από το
ςκάφοσ. Το βιβλίο κα είναι διακζςιμο για ζλεγχο από τισ λιμενικζσ και τισ υγειονομικζσ
αρχζσ ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι.
Σε κάκε ςκάφοσ επιτρζπεται να επιβαίνουν τα άτομα τα οποία επιβιβάςτθκαν κατά τον
απόπλου του ςκάφουσ κατά τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ και δεν επιτρζπεται θ επιβίβαςθ
άλλων ατόμων ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ αλλά οφτε και οι επιςκζψεισ άλλων ατόμων.
Επιπλζον, ςε κάκε ςκάφοσ κα τθρείται βιβλίο παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ υγείασ των
επιβαινόντων για τα μζλθ του πλθρϊματοσ και τουσ επιβάτεσ. 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.

5. Αλαθνξά ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ
COVID-19 ζηελ αξκόδηα αξρή

θξνύζκαηνο

Σφμφωνα με τον Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό (ΔΥΚ 2005), ο υπεφκυνοσ του ςκάφουσ
πρζπει να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν αρμόδια αρχι ςτον επόμενο λιμζνα για κάκε κίνδυνο
δθμόςιασ υγείασ επί του ςκάφουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε περίπτωςθσ
αςκζνειασ για τθν οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυςματικοφ χαρακτιρα.
Πριν από τθν άφιξθ ςτον λιμζνα, για τα ςκάφθ που εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ κα πρζπει να
ςυμπλθρϊνεται θ Ναυτιλιακι Διλωςθ Υγείασ του Παραρτιματοσ 1 (Maritime Declaration of
Health-MDH) από τον καπετάνιο ι/και τον ιατρό εάν υπάρχει ςτο ςκάφοσ και να
αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια αρχι ςφμφωνα με τισ τοπικζσ απαιτιςεισ ςτο λιμζνα.
Για τα ςκάφθ που εκτελοφν εςωτερικζσ πλόεσ πρζπει να ενθμερϊνεται θ αρμόδια αρχι
πριν τθν άφιξθ ςτο λιμζνα ςυμπλθρϊνοντασ το Maritime Declaration of Health ι με

οποιοδιποτε άλλο μζςο. Ο καπετάνιοσ πρζπει να ενθμερϊςει τθν αρμόδια αρχι του
λιμζνοσ ςχετικά με τον αρικμό των επιβαινόντων (πλιρωμα και επιβάτεσ) και τθν φπαρξθ
περιςτατικοφ ςτο πλοίο. Ο καπετάνιοσ 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 ςκάφουσ.
Εάν κάποιο άτομο επί του ςκάφουσ (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 ςκάφοσ μπορεί να
κλθκεί να καταπλεφςει ςε άλλο λιμάνι ςε κοντινι απόςταςθ, 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
ςκάφοσ.

6. ρέδην γηα ηε δηαρείξηζε ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ
COVID-19
Κάκε ςκάφοσ πρζπει να αναπτφξει γραπτό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ
COVID-19, 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 COVID19 και όλων των επαφϊν του αςκενοφσ ξεκινϊντασ δφο θμζρεσ πριν τθν εμφάνιςθ των
ςυμπτωμάτων.
Για τθν εφαρμογι του γραπτοφ ςχεδίου πρζπει να οριςτεί ζνα αρμόδιο άτομο το οποίο κα
ορίηεται ςτο γραπτό ςχζδιο και κα καταγράφονται τα ςτοιχεία του.
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 εντόσ

του ςκάφουσ ι ςε άλλθ εγκατάςταςθ ςτθ ςτεριάσ ι ςτθν κατοικία τουσ εάν πρόκειται για
Ζλλθνεσ. Όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν περαιτζρω διαχείριςθ του περιςτατικοφ
κα γίνονται ςφμφωνα με τθν αρμόδια υγειονομικι αρχι και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ.

7. Δπάξθεηα θαη
πξνζηαζίαο

νξζή

ρξήζε

κέζωλ

αηνκηθήο

Θα πρζπει να υπάρχουν επαρκείσ ποςότθτεσ αντιςθπτικϊν, απολυμαντικϊν, μζςων
ατομικισ προςταςίασ και ειδϊν κακαριςμοφ.
Θα πρζπει να υπάρχουν γραπτζσ οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ των μζςων ατομικισ
προςταςίασ και το πλιρωμα των ςκαφϊν 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 παρουςιάηονται ςτο
Παράρτθμα 2.

8. πζηάζεηο γηα ην πιήξωκα θαη ηνπο επηβάηεο
Επισκέπτες και σσνεργεία στο σκάυος
Θα πρζπει να αποφεφγονται οι επιςκζψεισ ςτο ςκάφοσ και κάκε είδουσ ςυνάκροιςθ που κα
υπερβαίνει τον μζγιςτο επιτρεπόμενο αρικμό ατόμων εντόσ τουσ ςκάφουσ. Εάν ειςζλκουν
ςτο ςκάφοσ εξωτερικά ςυνεργεία κα πρζπει να τθροφνται οι αποςτάςεισ του 1,5 μζτρων και
ςυνιςτάται θ χριςθ υφαςμάτινθσ μάςκασ τόςο από τα μζλθ του εξωτερικοφ ςυνεργείου
όςο και από τουσ επιβαίνοντεσ κατά τθ διάρκεια παραμονισ των μελϊν του εξωτερικοφ
ςυνεργείου ςτο ςκάφοσ. Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ υγιεινισ του ςκάφουσ δεν κα πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται από τα εξωτερικά ςυνεργεία.
Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
Κατά τθν επίςκεψθ ςε ςτεγαςμζνεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτεριάσ ςυνιςτάται θ χριςθ
υφαςμάτινθσ μάςκασ.
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 σγιεινή
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 ςκάφουσ 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 υφαςμάτινθσ μάςκασ.
Στα ενοικιαηόμενα ςκάφθ με προςωπικό, το προςωπικό ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ κα πρζπει
να φοράει μάςκα και να τθρεί τισ αποςτάςεισ των 1,5 μζτρων.

9. Δλεκέξωζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πιεξώκαηνο θαη
ηωλ επηβαηώλ
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
COVID-19 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.
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 καπετάνιο.

10. Αεξηζκόο θαη θιηκαηηζκόο
Συνιςτάται ο φυςικόσ αεριςμόσ των χϊρων όςο και όπου αυτό είναι εφικτό. Tα
ενοικιαηόμενα ςκάφθ ςυνιςτάται μετά τον κακαριςμό τουσ να προθγείται τρίωροσ
εξαεριςμόσ των χϊρων πριν τθν είςοδο νζων ενοίκων.

11. Καζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε ρώξωλ
Οδθγίεσ για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων δίνονται ςτθν εγκφκλιο 30/3
/2020 Αρικμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.21536 του Υπουργείου Υγείασ, με κζμα: «Εφαρμογι

μζτρων κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ςε πλωτά μζςα ςε περίπτωςθ μεταφοράσ φποπτου ι
επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ Covid-19».
Για τα ςκάφθ ςε διεκνείσ πλόεσ παρζχονται οδθγίεσ από τθν Ευρωπαϊκι Δράςθ EU HEALTHY
GATEWAYS ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-04-21-154731-953

12. 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.

13. Παξαξηήκαηα
Παράρτθμα 1

Παράρτθμα 2

Παξάξηεκα 1
Οι οδθγίεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα βρίςκονται ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EUHG_PPE_Overview_24_04_2020_F.p
df?ver=2020-04-27-141221-467
ΤΝΟΨΗ ΤΝΙΣΩΜΔΝΩΝ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΣΟ
ΠΛΗΡΩΜΑ
Γενικζσ οδθγίεσ που πρζπει να εφαρμοςτοφν από όλο το προςωπικό ςε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ ςτα μεταφορικά μζςα:
 Αθνινπζείζζε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη αθαίξεζεο ΜΑΠ/
βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηα ΜΑΠ:
o ΕΟΔΤ - COVID-19 – Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε κάζθαο από ην θνηλό
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
o ΕΟΔΤ - ΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ(ΕΝΔΤΗ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΕΙ ΣΟΤ
ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
o

ECDC guidance on procedures for donning and doffing PPE in healthcare
settings for the care of patients with suspect or confirmed COVID-19 cases can
be found here: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-

wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcaresettings
o

ECDC micro-learning on non-pharmaceutical countermeasures linked to
personal protection, which includes procedures for donning and doffing of PPE
can
be
found
here:

https://eva.ecdc.europa.eu/mod/scorm/view.php?id=10009
o

WHO

guidance

on

mask

management

can

be

found

here:

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-inthe-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-thecontext-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή αιθννινύρν
αληηζεπηηθό δηάιπκα, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπνζεηήζεηε θαη αθνύ αθαηξέζεηε ηα ΜΑΠ.
 Δηαζθαιίζηε όηη ΜΑΠ κηαο ρξήζεο θαη θάζε άιιν ιεξσκέλν αληηθείκελν κίαο
ρξήζεο απνξξίπηνληαη θαηάιιεια σο κνιπζκαηηθά απόβιεηα (π.ρ. ζε εηδηθή
ζαθνύια γηα κνιπζκαηηθά απόβιεηα ή ζε πιαζηηθή ζαθνύια κε ζήκαλζε
“biohazard”).
 Δηαζθαιίζηε όηη ηα ΜΑΠ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνιπκαίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)
Μάςκα υψθλισ
αναπνευςτικισ
προςταςίασ
(π.χ. class 2 or 3
filtering face-piece:
FFP2/FFP3)

Σφποσ προςταςίασ
Προςταςία του αναπνευςτικοφ:

 Πξνζηαηεύεη από ηελ εηζπλνή ζηαγνληδίσλ θαη

©ECDC



κηθξώλ ζσκαηηδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αεξνιπκάησλ
Απαηηεί δνθηκαζία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο
(fit-testing)
Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν από
εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηδίσο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο

αεξνιπκάησλ
Προςταςία του αναπνευςτικοφ:

 Πξνζηαηεύεη ηνλ ρξήζηε από πηζαλά
Ιατρικι μάςκα
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©ECDC



κνιπζκαηηθά ζηαγνλίδηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζην
πεξηβάιινλ
Πξνζηαηεύεη από ηα εθπλεόκελα ζηαγνλίδηα
όηαλ θνξηνύληαη από αζζελείο
Δελ απαηηεί δνθηκαζία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή
ηεο (fit-testing)

Προςταςία ματιϊν:

 Απνηξέπεη ηελ έθζεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ζηνλ ηό
 Πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα πεξηγξάκκαηα

Γυαλιά (ι αςπίδα
προςϊπου)

ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη
ζπκβαηό κε ηε κάζθα πςειήο
αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο

©ECDC

Προςταςία ςϊματοσ:

 Απνηξέπεη ηε κόιπλζε ηνπ ζώκαηνο
 Μπνξεί λα είλαη κε απνζηεηξσκέλε (εθηόο εάλ

Aδιάβροχθ ρόμπα
μιασ χριςθσ με
μακριά μανίκια


©ECDC

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ,
π.ρ. ρεηξνπξγείν)
Εάλ δελ είλαη δηαζέζηκε, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεο
πνπ θνξηέηαη πάλσ από κε αδηάβξνρε ξόκπα

Προςταςία χεριϊν:

 Σα γάληηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πθέο, πιηθά,

Γάντια μίασ χριςθσ

ρξώκαηα, πνηόηεηεο θαη πάρνο

©ECDC

 πγθξαηεί ζε θάπνην βαζκό ηα ζηαγνλίδηα ηνπ

(2

Μθ-ιατρικι μάςκα
(ι μάςκεσ «κοινότθτασ»)



αλαπλεπζηηθνύ ηνπ αηόκνπ πνπ θνξάεη ηε
κάζθα.
Δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζηαηεπηηθό κέηξν
ηνπ ηαηξηθνύ θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ
έλαληη ηνπ COVID-19. ε πεξίπησζε ζνβαξώλ
ειιείςεσλ ΜΑΠ θαη εάλ δελ δηαηίζεληαη ηαηξηθέο
κάζθεο, νη κάζθεο πθαζκάησλ πξνηείλνληαη σο
έζραηε ιύζε γηα ην ηαηξηθό θαη ην λνζειεπηηθό
πξνζσπηθό
Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

1

Ιαηξηθή κάζθα πξνζώπνπ (γλωζηή θαη εωο ρεηξνπξγηθή ή κάζθα γηα ινηπέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο): ηαηξηθή ζπζθεπή πνπ
θαιύπηεη ην ζηόκα, ηε κύηε θαη ην πεγνύλη εμαζθαιίδνληαο έλα θξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηε κεηάβαζε ελόο
κνιπζκαηηθνύ παξάγνληα κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ αζζελνύο. Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λα απνηξέςνπλ ηα κεγάια αλαπλεπζηηθά ζηαγνλίδηα θαη
ηνπο παθιαζκνύο λα θηάζνπλ ζην ζηόκα θαη ηε κύηε ηνπ ρξήζηε θαη λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε θαη / ή ηνλ έιεγρν
ζηελ πεγή ηεο εμάπισζεο κεγάισλ αλαπλεπζηηθώλ ζηαγνληδίσλ από ην άηνκν πνπ θνξά ηε κάζθα πξνζώπνπ. Η
ηαηξηθή κάζθα πξνζώπνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Επξσπατθό Πξόηππν EN 14683:
2014.
2

Με ηαηξηθέο κάζθεο πξνζώπνπ (ή κάζθεο «θνηλόηεηαο»): πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο απηνδεκηνύξγησλ ή
εκπνξηθώλ καζθώλ ή θαιύκκαηα πξνζώπνπ από ύθαζκα, άιια πθάζκαηα ή άιια πιηθά όπσο ραξηί. Δελ είλαη
ηππνπνηεκέλα θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή από επαγγεικαηίεο πγείαο
(Επξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Ειέγρνπ Νόζσλ. Υξήζε κάζθαο πξνζώπνπ ζηελ θνηλόηεηα. ηνθρόικε: ECDC;
2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

Μζςα Ατομικισ
Προςταςίασ (ΜΑΠ)

Δπηβάηεο &
πιεξώκαηα
πνπ δελ
λνζνύλ ή δελ
εκθαλίδνπλ
ζπκπηώκαηα

Προςωπικό
ελζγχου κατά
τθν επιβίβαςθ

Χειριςτζσ φορτίων
& αποςκευϊν

Χειριςτζσ
τροφίμων

Προςωπικό
κακαριςμοφ &
απολφμανςθσ για
τθν κακαριότθτα
μετά από φποπτο ι
επιβεβαιωμζνο
κροφςμα (ςε
περίπτωςθ που δεν
υπάρχει κροφςμα
εφαρμόηονται τα
ςυνικθ μζτρα)

Μάςκα υψθλισ
αναπνευςτικισ
προςταςίασ

Ιατρικό
Προςωπικό

Πλιρωμα
ςυντιρθςθσ κατά τθν
αντικατάςταςθ φίλτρων
αζρα ςε μονάδεσ
χειριςμοφ μετά από
ζξαρςθ κρουςμάτων
COVID-19 πάνω ςτο πλοίο

Αςκενισ
ταξιδιϊτθσ

Χ

Χ
©ECDC

Χ

Ιατρικι μάςκα

Χ

Χ

Χ

©ECDC

Γυαλιά (ι αςπίδα
προςϊπου)

Χ

κατά τθν είςοδο
ςε χϊρο
απομόνωςθσ
υποπτου
περιςτατικοφ
Ή
Παροχι άμεςθσ
βοικειασ ςε
φποπτο
περιςτατικό

* Εάν υπάρχει
διαθζςιμη μάςκα
υψηλήσ
αναπνευςτικήσ
προςταςίασ μπορεί
να χρηςιμοποιηθεί
αλλα πρζπει να
δίνεται
προτεραιότητα για
διαδικαςίεσ
δημιουργίασ
αερολφματοσ)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

©ECDC

Aδιάβροχθ
ρόμπα μιασ
χριςθσ με
μακριά μανίκια
©ECDC

Γάντια μίασ
χριςθσ

Χ
©ECDC
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Ανκεκτικά γάντια
(πάνω από τα
γάντια μίασ
χριςθσ)

©ECDC

Μθ-ιατρικι
μάςκα
(“υφαςμάτινθ
μάςκα”)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μπότεσ
(Γαλότςεσ)
©ECDC
Πραγματοποιείτε
ςυχνι υγιεινι
χεριϊν

Επιπλζον οδθγίεσ

Πραγματποιείτε
ςυχνι υγιεινι
χεριϊν

Δίχτυα μαλλιϊν

Χριςθ
κερμομζτρων
χωρίσ επαφι /
κάμερεσ κερμικισ
απεικόνιςθσ

Παποφτςια εργαςίασ
για μείωςθ
ολίςκθςθσ

Περιοριςμζνθ
ςυνζντευξθ /
παρατιρθςθ
Εάν είναι δυνατόν,
χρθςιμοποιιςτε
γυάλινο ι
πλαςτικό
διαχωριςτικό

Πραγματοποιείτε
ςυχνι υγιεινι χεριϊν

Κακαρά ροφχα

Άλλα ΜΑΠ για
κζματα αςφάλειασ
ανάλογα με τθν
εκτίμθςθ κινδφνου
Πραγματοποιείτε
ςυχνι υγιεινι
χεριϊν
Διατθριςτε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 1
μζτρου
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Τα γάντια δεν
απαιτοφνται εκτόσ
εάν
χρθςιμοποιοφνται
για προςταςία από
μθχανικοφσ
κινδφνουσ

Πραγματοποιείτε
ςυχνι υγιεινι
χεριϊν
Διατθριςτε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 1
μζτρου

Πραγματοποιείτε
ςυχνι υγιεινι χεριϊν

Πραγματοποιεί
τε ςυχνι
υγιεινι χεριϊν

Πραγματοποιεί
τε ςυχνι
υγιεινι χεριϊν

υνιςτϊμενα ΜΑΠ για λοιπό προςωπικό (π.χ. Πλοθγοί, ναυτιλιακοί πράκτορεσ, άλλοι επιςκζπτεσ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: το μεταφορικό μζςο
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΟΣΕ

ΠΟΤ

ΤΝΙΣΩΜΕΝΑ ΜΑΠ
 Ιαηξηθή κάζθα

Λοιπό προςωπικό
που ειςζρχεται
ςτο μεταφορικό
μζςο πριν τθν
εκτίμθςθ από τισ
αρχζσ:
 Πινεγνί
 Ναπηηιηαθνί
πξάθηνξεο
 Άιινη
επηζθέπηεο

Αν υπάρχει
πλθροφόρθςθ για
φποπτο περιςτατικό ςτο
μεταφορικό μζςο

τον χϊρο
απομόνωςθσ

Εκτόσ χϊρου
απομόνωςθσ
Αν δεν υπάρχει καμία
πλθροφορία για φποπτο
περιςτατικό ςτο
μεταφορικό μζςο ι
καμία πλθροφορία
γενικά

ε όλεσ τισ
περιοχζσ

* Εάν υπάρχει διαθζςιμη Μάςκα υψηλήσ αναπνευςτικήσ προςταςίασ ( δοκιμαςμζνη για την καλή εφαρμογή τησ, με
βαλβίδα ή χωρίσ βαλβίδα) μπορεί να χρηςιμοποιηθεί






Γπαιηά (ή αζπίδα πξνζώπνπ)
Γάληηα κίαο ρξήζεο
Aδηάβξνρε ξόκπα κηαο ρξήζεο κε καθξηά καλίθηα
Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ






Ιαηξηθή κάζθα
Γάληηα κίαο ρξήζεο
Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ
Γηαηεξείζηε 1 κέηξν απόζηαζε

 Ιαηξηθή κάζθα ή αλ δελ ππάξρεη πθαζκάηηλε κάζθα
 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ
 Γηαηεξείζηε 1,5 κέηξα απόζηαζε ζε εμωηεξηθνύο ρώξνπο
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