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۴۱ اقدام سازمان بنادر برای مقابله با ویروس کرونا / ضدعفونی
تمامی شناور های مسافری ۴۰ دقیقه قبل از مسافرگیری

مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی مهم ترین اقدامات این سازمان طی

مدت اخیر را به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس در حوزه ناوگان و پایانه ها تشریح کرد.

به گزارش مانا، چنگیز جوادپور با اشاره به اهم اقدامات انجام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه

ناوگان و پایانه های دریایی گفت: اقدامات مختلفی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در بخش های مختلف

به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در دستور کار قرار گرفته است و فعالیت ها با جدیت در این رابطه دنبال

می شود.

مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی مشروح مهم ترین اقدامات انجام شده از سوی

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای مقابله با کرونا که تعداد آن به ۴۱ مورد می رسد را اعالم کرد:

اقدامات در حوزه ناوگان

۱- هماهنگی تخصیص اعتبار به بنادر به منظور تأمین تجهیزات و اقالم بهداشتی و حفاظت فردی

۲- ابالغ راهنماهای کنترل بهداشتی و ُفرم گزارش روزانه اقدامات ارسالی از ستاد مدیریت بحران وزرات راه و

شهرسازی به بنادر و واحدهای ستادی به منظور اجرا و ابالغ به کارگزاران دریایی و بندری

۳- انجام عملیات تب سنجی رانندگان خودروها و کامیون های ورودی به بندر( امیرآباد، بوشهر)، شناورها (بندر

بوشهر)، کارکنان بندر، گمرک و ارباب رجوع

۴- تدابیر الزم  در خصوص تردد خدمه شناورهای خارجی

۵- هماهنگی جهت اعزام مامور بهداشت مرزی ( قرنطینه) قبل از اعزام راهنما و انجام اقدامات پهلوگیری

شناورهای خارجی  (در خصوص موتورلنج ها و لنج های باری نیز پس از ورود به بندرگاه و قبل از پیاده شدن

موارد کنترلی انجام می گیرد.)

۶- کنسل شدن تمامی فعالیت های شناورهای تفریحی و گردشگری با مبدأ بندر کیش

۷- ضدعفونی کردن شناورهای باری



۸- الزام مالکین شناورها به تأمین اقالم ایمنی و ضد عفونی شناورها

۹- توزیع اقالم بهداشتی بین کارکنان بنادر

۱۰- الزام شرکت های پیمانکار مبنی بر غربالگری و معاینه تمامی پرسنل اقماری قبل از ورود به محل کار

۱۱- الزام تأمین کنندگان خدمات دریایی و بندری به تأمین اقالم بهداشتی و حفاظت فردی برای کارکنان

۱۲- الزام سوختگیری تجهیزات و ماشین آالت توسط اپراتور جایگاه سوخت

۱۳- امحاء دستمال ها و دستکش  و ماسک های استفاده شده از سطل های در دار و تخلیه روزانه زباله ها در

کیسه های پالستکی محکم در هر روز کاری توسط مسئول نظافت

۱۴- شناسایی افراد پر خطر براساس نتایج معاینات ادواری و اعالم به امور اداری ( بندر خرمشهر)

۱۵- شناسایی افراد دارای عالئم یا مبتال به بیماری در مبادی ورودی شرکت های فعال بندری و ارجاع به مراکز

درمانی ( بندر شهید رجایی)

۱۶- آماده سازی اتاق ایزوله در درمانگاه مجتمع بندری شهیدرجایی

۱۷- آماده سازی آمبوالنس ایزوله در درمانگاه مجتمع بندری شهیدرجایی

۱۸- خرید دستگاه تب سنج در بندر شهید رجایی

۱۹- تهیه تب سنج  و استفاده ازآن در بندر آستارا

۲۰- تجهیز نمودن آمبوالنس ها از نظر تجهیزات اولیه مقابله با کرونا ( بندر امام)

۲۱- تهیه و ابالغ فلوچارت مقابله با بیماری کرونا ویروس به تمامی شرکت ها ( بندر امام)

۲۲- تحویل تب سنج لیزری به بنادر تابعه در برخی استان ها از قبیل استان بوشهر جهت کنترل خدمه شناورهای

وارد شده به بنادر

۲۳- ضدعفونی تمامی شناورهای مسافری ۴۰ دقیقه قبل از مسافرگیری

۲۴- تب سنجی گروه پاس شناورها با همکاری واحد قرنطینه

۲۵- جلوگیری از تردد کارکنان شناورهای خارجی پهلو گرفته در بندر به بنادر، به ویژه امکان عمومی عرضه مواد

غذایی

۲۶- نظارت دقیق بر فرآیند پاس شناورها در لنگرگاه

اقدامات در حوزه پایانه ها

۲۷- انجام کنترل های بهداشتی مسافرین در بنادر مسافری با همکاری مراکز بهداشت شهرستان های بندری



۲۸- انجام عملیات ضدعفونی و سمپاشی محیط های اداری و پایانه ها با تاکید بر پایانه های مسافری

۲۹- بازدیدهای مستمر بهداشتی از اماکن عرضه خدمات بهداشتی، رفاهی و تغذیه ای در بنادر (از قبیل رستوران

ها، فروشگاه ها، آسایشگاه ها، مراکز ارائه خدمات درمانگاهی، اماکن ارائه دهنده خدمات در کوی های سازمانی

و...) و تشدید نظارت های بهداشتی

۳۰- نصب تجهیزات تزریق مواد شوینده و ضدعفونی در اماکن عمومی

۳۱- انجام عملیات تب سنجی مسافرین در پایانه های مسافری

۳۲- تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و حفاظت فردی

۳۳- پیگیری جهت استقرار قرنطینه انسانی در مبادی ورودی مسافران به بندرگاه کیش

۳۴- ضدعفونی تمامی مکان های اداری، عملیاتی و پایانه ها، تجهیزات و خودروها

۳۵- تمهیدات الزم در آسانسورها جهت جلوگیری از تماس دست با کلیدها ( بندر امیرآباد)

۳۶- اختصاص یک پست اسکله برای پاس ورود شناورهای چوبی (بندر شهید باهنر)

۳۷- ضدعفونی پایانه های مسافری دوبار در شبانه روز ( قبل و بعد از شروع فعالیت پایانه)

۳۸- تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و حفاظت فردی

۳۹- الزام تأمین کنندگان خدمات دریایی و بندری به تأمین اقالم بهداشتی و حفاظت فردی برای کارکنان

۴۰- کنترل بهداشتی و تب سنجی کارکنان فعال و مسافران در بنادر

۴۱- کاهش ساعت کاری برخی از تأمین کنندگان خدمات بندری با مدنظر قراردادن عدم ایجاد اختالل در

فرآیندهای بندری


