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Maatregelen binnenvaart m.b.t. COVID-19 Coronavirus bij
zieke aan boord
Het doel van dit document is om eenduidig vast te leggen wat de
verschillende stappen zijn indien er zich aan boord van een binnenschip
dat zich in het havengebied bevindt of ernaar onderweg is, een verdacht
geval van ziekte voordoet waarbij Covid-19 niet uitgesloten kan worden.
In geval er zich een zieke aan boord bevindt èn het schip bevindt zich in het
havengebied of is er onderweg naar toe, dan dienen volgende stappen genomen
te worden:
1)
De schipper of zijn/haar vervanger consulteert een arts.
a. Indien er geen sprake is van een mogelijke besmetting met
corona, wordt het doktersadvies gewoon gevolgd. Er zijn geen
verdere maatregelen of rapportering nodig.
b. Indien een besmetting met corona niet uitgesloten kan worden,
verwittigt de schipper de Havenkapiteinsdienst van de betreffende
haven:
Antwerpen:

toelatingen.hkd@portofantwerp.com;
poa_no_vt_dkm_dww@portofantwerp.com>
North Sea Port: kd@northseaport.com
Zeebrugge:
https://portofzeebrugge.be/en/port-authority/contact
Oostende:
trafconto@portofoostende.be
2)

3)

4)

De Havenkapitein zal een wachtkaai toewijzen aan het schip en verwittigt:
a. Saniport (FOD Volksgezondheid).
b. De concessionaris van de wachtkaai
Commerciële partijen worden NIET door de havenkapitein verwittigd! Dit
dient- zoals steeds- door de schipper of operator zelf te gebeuren.
Saniport zal contact opnemen met de schipper om verdere maatregelen
te bespreken tov de patiënt en de medebemanningsleden. De wachtkaai
is voorzien om hulpdiensten vlot toegang te geven indien nodig.
De Havenkapiteinsdienst en Saniport coördineren verdere maatregelen:
a. Vrijgave van het schip
b. Vrijgave onder voorwaarden
c. In quarantaine stelling van het schip.
Als het schip vrijgegeven wordt -al dan niet onder voorwaarden- dan wil
dit zeggen dat het veilig commercieel kan werken onder de hierboven
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vermeldde maatregelen van social distancing en digitaal werken waar
mogelijk.
Zorg goed voor jezelf,
Zorg goed voor de anderen,
Zorg goed voor de haven.
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