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راه های مقابله در�انوردان با ویروس کرونا

شیوع بیماری کرونا این روز ها در اکثر کشور ها به بنادر، حمل و نقل و صنایع دریایی صدمه جدی

وارد کرده و فعالیت دریانوردی را تحت الشعاع قرارداده است. در این راستا دریانوردان در معرض

بیشترین آسیب قرار دارندکه رعایت برخی از توصیه ها می تواند آنان را در مقابل ویروس کرونا

بیمه کند.

به گزارش گروه بین الملل مانا، سایت Guidelines نیز با بررسی شرایط دریانوردان در کشتی و یا بندر

پیشنهادها و توصیه های زیر را برای در امان ماندن دریانوردان از ابتال به ویروس کرونا مطرح کرده است.

فرماندهان و افسران دمای بدن دریانوردان را هر روز با تب سنج اندازه گیری کنند.

زمانی که کشتی به بندر نزدیک می شود خدمه ای که قرار است از آن پیاده شود باید عینک، ماسک و لباس

یک بار مصرف داشته باشد.

مأموران بندری نیز باید نسبت به استفاده از وسایل محافظتی اقدام کنند در غیر اینصورت از پیاده شدن خدمه

جلوگیری به عمل آید.

فرماندهان به هیچ عنوان اجازه ندهند که مأموران بندری یا نماینده گمرک وارد کشتی شوند فقط کادر درمانی

می تواند مجوز ورود به کشتی داشته باشد.

در صورتی که خدمه مجبور شوند از اسکله پا�ن بروند باید تمام تجهیرات محافظتی را همراه داشته باشند.

از قرار دادن وسایل محافظتی مربوط به ویروس کرونا در کابین خودداری به عمل آید.

در شرایط فعلی به خدمه اجازۀ اضافه کار در کشتی داده نشود.

در صورت تشخیص فرمانده ناهار و شام خدمه در داخل کابین سرو شود.

کلیه نرده های دستی، سالن ها، پله ها و دگمه های آسانسور باید به طور مرتب با مواد ضدعفونی کننده تمیز

شود.

به دریانوردان توصیه شود از لمس نرده های کشتی ، تجهیزات و و سایلی که به آنها نیاز ندارند خودداری کنند.

هنگام کار بر روی رایانه، کیبوردها با مواد ضد عفونی کننده کامالً تمیز شود.

دستگاه ها ی بی سیم و گوشی های تلفن همراه هر روز ضدعفونی شوند.

سیستم هوای کابین ها و سالن ها هر روز با گردش هوای تازه بررسی شود.

فیلترها و دستگاه های تهویه مطبوع به طور سریع تعویض شود.

لوازم التحریری که خدمه به کار می برند حتمًا ضدعفونی شود.



فرماندۀ کشتی باید اطمینان حاصل کند که به اندازه کافی وسایل ضد عفونی دست، دستکش، ماسک و

لباس های یک بار مصرف در کشتی موجود است.

و باالخره فرماندهان و سایر کارکنان کشتی درحین ورود به کشوری که احتمال می رود ویروس کرونا در آنجا

شایع شده تصمیم اساسی اتخاذ کرده و تمامی امکانات مقابله با این ویروس را به کار گیرند.


