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Subject:

BIJLAGE II Richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
voorkomen – Richtlijnen voor het opstappen van de loods en het loodsen

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus COVID-19 heeft de Gemeenschappelijke Nautische
Autoriteit, in overleg met de Volksgezondheidsinstanties van België en Nederland, een aantal richtlijnen
uitgevaardigd om de verspreiding van het virus te voorkomen. Bijkomende nuttige informatie voor
scheepsexploitanten kan u vinden op
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480

Richtlijnen voor het opstappen van de loods en het loodsen:


Indien mogelijk moeten niet-essentiële bemanningsleden een uur voor de loods aan boord komt
uit de buurt blijven van de aangegeven route van de opstapplaats (loodsladder, valreep, enz.) tot
aan de stuurhut, vooral wanneer de route door afgesloten ruimtes loopt.



In het algemeen vragen we dat alle bemanningsleden die niet betrokken zijn bij de navigatie uit
de werkruimte weg blijft. Tijdens de duur van de reis moet de afstand tussen personen minstens
1,5 meter zijn.



Vlak voor de loods opstapt, moeten alle oppervlaktes en apparatuur in de stuurhut of op de
brugvleugel die de loods eventueel moet aanraken schoongemaakt worden met een geschikt
reinigingsmiddel.



De stuurhut moet indien mogelijk goed geventileerd zijn door buitendeuren of ramen te openen.



Indien mogelijk moet de route van de opstapplaats tot aan de stuurhut via open dek lopen, dus
niet door afgesloten ruimtes.



Alle bemanningsleden die niet essentieel zijn voor de navigatie van het schip moeten uit de
stuurhut blijven.



Bemanningsleden die op de brug komen moeten hun handen zorgvuldig wassen met een
handgel op basis van alcohol of met zeep en water. Handhygiëne is van primordiaal belang om
te voorkomen dat het virus overgedragen wordt!



Aan boord gebruikt de loods zijn eigen apparatuur en raakt hij de apparatuur van de brug niet
aan. Indien hij de instellingen van de apparatuur op de brug moet aanpassen, laat hij een van de
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bemanningsleden dit doen. Een geschikt reinigingsmiddel moet voorzien worden om
apparatuur te ontsmetten indien voorafgaande instructies niet haalbaar zijn.
Richtlijnen wanneer een mogelijk besmet persoon aan boord is :


Volg de instructies van de Belgische (Saniport) of Nederlandse (GGD)
volksgezondheidsinstanties nauwkeurig op.
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