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Οδεγίεο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο θξνπζκάησλ COVID-19 

ζηα επηβαηεγά θαη επηβαηεγά – νρεκαηαγσγά πινία πνπ 

εθηεινύλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο θαζώο θαη ησλ ππό 

ειιεληθή ζεκαία δηεζλώλ πιόσλ (πιελ ησλ  ηδησηηθώλ 

πινίσλ αλαςπρήο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπξηζηηθώλ 

πινίσλ), κεηά ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ 

αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19 

1. Δηζαγσγή 

Οη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο θαη δηαζπνξάο ηεο 

ινίκσμεο απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-19) ζηα επηβαηεγά θαη επηβαηεγά – 

νρεκαηαγσγά πινία πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο, θαζψο θαη ησλ  

πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ ζηηο γξακκέο Διιάδνο-Ιηαιίαο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ 

αλαςπρήο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ, γηα ηα νπνία  ζα εθδνζνχλ 

δηαθνξεηηθέο νδεγίεο).  

Οη αθφινπζεο νδεγίεο αλαπηχρζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

γηα ηε κεηάδνζε ηνπ SARS-CoV-2 (κεηάδνζε απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ζηαγνληδίσλ 

ή κέζσ επαθήο) θαη βαζίδνληαη ζε νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ Ννζεκάησλ 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο 

Γξάζεο EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-

coronavirus).    

Οη παξνχζεο νδεγίεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηζρχνπλ γηα 

ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ κέρξη 01 Ινπιίνπ 2020 θαη ζα επαλεθηηκεζνχλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηα θξνχζκαηα COVID-19 ζηελ 

Διιάδα θαη δηεζλψο. 

2. Καζνξηζκόο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ επηβαηώλ ζην πινίν 

Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ν κέγηζηνο αξηζκφο επηβαηψλ 

αλά πινίν, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξφληνο.  

3. Έγγξαθν ζρέδην δηαρείξηζεο (management plan) πξόιεςεο θαη 

ειέγρνπ COVID-19 

ηα πινία ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη έλα έγγξαθν ζρέδην δηαρείξηζεο (management 

plan) πξφιεςεο θαη ειέγρνπ COVID-19, ηνπ νπνίνπ νη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζαθή γλψζε θαη άκεζε εηνηκφηεηα πξνο εθαξκνγή. ην ελ ιφγσ ζρέδην δηαρείξηζεο 

ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νκάδα θξνχζεο COVID-19 (task force COVID-19), κε 

επηθεθαιήο ηνλ Πινίαξρν ηνπ πινίνπ. Ωο «αξκφδηα κέιε πιεξψκαηνο», λννχληαη 

απηά πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην ζρέδην δηαρείξηζεο (management plan) πξφιεςεο θαη 

ειέγρνπ COVID-19 ηνπ θάζε πινίνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πινηάξρνπ. Ο 

Πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ελεκεξψλεη αδηαιείπησο ην πξνζσπηθφ μεξάο ηεο εηαηξείαο ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ θαη ηεξεί εηδηθφ αξρείν. Σν ζρέδην απηφ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus
https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus
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ζπκβάλησλ COVID-19, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνκφλσζεο ησλ χπνπησλ 

πεξηζηαηηθψλ COVID-19 φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. Θα 

πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα νδεγηψλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο θαη ηνπ EU HEALTHY GATEWAYS:   

https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-

cases-or-outbreaks-on-board-ships-interim-guidance θαη 

https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus#Interim 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρέδην δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ:  

Α. Μέηξα πξφιεςεο  

 Καλνληζκφο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή  

 Καλνληζκφο γηα ηε ρξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 Δπηηήξεζε ζπκπησκάησλ γηα ηα πιεξψκαηα θαη θαηαγξαθή ζε αξρείν 

 Γηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο χπνπηνπ θξνχζκαηνο (πξνζσξηλή 

απνκφλσζε, δηεπζέηεζε γηα ηαηξηθή θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ζε ιηκάλη 

πξννξηζκνχ πνπ δηαζέηεη απηφ ην δπλακηθφ) 

 Πξσηφθνιιν θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ρψξσλ  

 Πξσηφθνιιν θαζαξηφηεηαο ιηλψλ θαη ηκαηηζκνχ  

 Καηαγξαθή θαη πξσηφθνιιν θαζαξηφηεηαο πεξηζηαηηθνχ εκεηνχ ή άιισλ 

ζσκαηηθψλ πγξψλ ζην πεξηβάιινλ    

 Γηαρείξηζε ηξνθίκσλ  

 Γηαρείξηζε πφζηκνπ λεξνχ  

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ 

 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην Έληππν Γεκφζηαο 

Τγείαο Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ/Πιεξσκάησλ (Passenger/ Crew Locator 

Forms, PLF) θαη ζην Έληππν-εξσηεκαηνιφγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ 

επηβίβαζε 

Β. Μέηξα αληηκεηψπηζεο  ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θξνχζκαηνο  

 Απνκφλσζε χπνπηνπ θξνχζκαηνο  

 πλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΓΤ γηα ηελ ηρλειάηεζε θαη ηελ θαξαληίλα ησλ 

επαθψλ  

 Καζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε κνιπζκέλσλ ρψξσλ, αληηθεηκέλσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, θαζεκεξηλή θαη ηειηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε  

 ηξαηεγηθή ελεκέξσζεο επαθψλ κεηά ηελ εκθάληζε θξνχζκαηνο  

4. Μέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εηζαγσγήο θξνπζκάησλ COVID-

19 ζηα επηβαηεγά πινία  

4.1. Έιεγρνο πξηλ ηελ αλαρώξεζε γηα ηνπο επηβάηεο πινίσλ δηεζλώλ 

πινώλ ζηηο γξακκέο  Διιάδνο-Ιηαιίαο  

Όινη νη θαλνληζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα απνθαζηζηνχλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο 

εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηνπο επηβάηεο θαηά ηνλ 

πξναλαρσξεζηαθφ έιεγρν ζηα ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ πξηλ ηελ επηβίβαζή ησλ 

επηβαηψλ ζηα πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο. 

https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-or-outbreaks-on-board-ships-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-or-outbreaks-on-board-ships-interim-guidance
https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus#Interim
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4.2. Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ  

Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη νδεγίεο ζηα κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ινίκσμεο απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-19). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε φια ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηελ άκεζε 

αλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ λέν θνξσλντφ 

(COVID-19) ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπο θαη ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο θαη γηα άιια κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή γηα ηνπο επηβάηεο.  

Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά ηεο 

ινίκσμεο απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-19) ζα πξέπεη άκεζα λα απνρσξνχλ 

απφ ην πφζην εξγαζίαο ηνπο θαη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 6.  

Θα πξέπεη λα ππελζπκίδνληαη ζηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη φηαλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξψκαηνο επί ηνπ πινίνπ 

εκθαλίδεη ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ελδεηθηηθά ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ λέν θνξσλντφ 

(COVID-19).  

 

4.3. Μέηξα πξηλ ηελ επηβίβαζε θαηά ηελ έθδνζε θαη αγνξά εηζηηεξίσλ 

Σα πξαθηνξεία πψιεζεο εηζηηεξίσλ θαη νη ηαμηδησηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ζηνπο ηαμηδηψηεο θαηά ηελ έθδνζε ησλ εηζηηήξησλ θαη πξηλ απφ ην 

ηαμίδη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πγείαο.  

Οη πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο επηβάηεο ζα παξέρνληαη ζε έληππν θπιιάδην πνπ ζα 

εθδψζεη ν ΔΟΓΤ. Σα θπιιάδηα ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη κε ηξφπν πνπ 

απνθιείεηαη ε επαθή ησλ ρεξηψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή ην άγγηγκα ησλ 

θπιιαδίσλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα.  

ε απηφ ην πιαίζην, ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  

- ην γεγνλφο φηη δελ ζα πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ εάλ έρνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο 

απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-19) ή εάλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αζζελή 

COVID-19 ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη, 

- ηα ζπκπηψκαηα ηνπ COVID-19,  

- ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία γηα ηηο εππαζείο νκάδεο θαη ηε ζχζηαζε γηα ηελ 

απνθπγή ηαμηδηψλ εληφο θαη εθηφο Διιάδαο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ δειαδή άηνκα  ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ ή 

νπνηαζδήπνηε ειηθίαο κε ππνθείκελα ζνβαξά ρξφληα λνζήκαηα 

(θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, λνζήκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ) θαη άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή, 

- ηε ζεκαζία ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (θνηλσληθή απφζηαζε, ζπρλφ πιχζηκν 

ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή ελαιιαθηηθά ρξήζε αιθννινχρνπ 

δηαιχκαηνο πεξηεθηηθφηεηα αιθνφιεο 70%, ε ρξήζε γαληηψλ δελ ππνθαζηζηά 

ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληειν 

θαηά ην βήρα ή θηέξληζκα, απνθπγή επαθήο ησλ ρεξηψλ κε ζηφκα, κχηε ή 

κάηηα γηα πξφιεςε δηαζπνξάο κηθξνβίσλ, απνθπγή επαθήο κε άηνκα πνπ 

έρνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ), 
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- ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα επί ηνπ πινίνπ (π.ρ. ππνρξεσηηθή 

ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο1 ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηηο νπνίεο 

ζα πξνκεζεχνληαη νη ίδηνη),  

- ηα κέηξα ειέγρνπ θαηά ηελ επηβίβαζε θαη ηε ζχζηαζε γηα έγθαηξε 

πξνζέιεπζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πξηλ ηελ επηβίβαζε, 

- άκεζε δήισζε ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ εάλ αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, 

- άκεζε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο εάλ αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ κεηά ην ηαμίδη θαη ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ ηνπο γηα ην ηζηνξηθφ 

ηαμηδηνχ.  

Οη εηαηξείεο θαη ηα γξαθεία πψιεζεο εηζηηεξίσλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

ηαμηδηψηεο φηη είλαη πηζαλή ε άξλεζε ηεο επηβίβαζεο ηνπο ζην πινίν ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

α) εάλ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε χπνπην θξνχζκα COVID-19, 

β) εάλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνχζκα COVID-19 ζχκθσλα κε 

ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην  Έληππν-εξσηεκαηνιφγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ 

επηβίβαζε,  

γ) εάλ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο κε ηα 

ζηαγνλίδηα ηεο αλαπλνήο (ρξήζε κάζθαο πξνζψπνπ, δηαηήξεζε ησλ 

απνζηάζεσλ ησλ 1,5 κέηξσλ), 

δ) εάλ εληνπηζηεί χπνπην θξνχζκα COVID-19 ζην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηφηε, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηνλ ηειηθφ 

ηνπ πξννξηζκφ δελ ζα επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε λέσλ επηβαηψλ ζηνπο 

ελδηάκεζνπο πξννξηζκνχο, αιιά κφλν ε απνβίβαζε επηβαηψλ. 

Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζα 

αλαξηψληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηψλ θαη ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

θξάηεζεο κε ππνρξέσζε αλάγλσζεο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

θξάηεζε. 

 

4.4. Μέηξα θαηά ηελ επηβίβαζε  

4.4.1. Κνηλσληθή απόζηαζε  

Γηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο απφζηαζεο κε πηνζέηεζε κέηξσλ εηδηθήο ζήκαλζεο 

θαη ειεγρφκελεο εηζφδνπ, ψζηε λα ηεξείηαη ειάρηζηε απφζηαζε 1,5 κέηξσλ 

κεηαμχ ησλ επηβαηψλ (θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο2). Σν 

πιήξσκα ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απνζηάζεσλ.  

                                                
1
 Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε 

ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή γηα 
ρξήζε απφ ην επξχ θνηλφ. 
2
 Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε 

ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή γηα 
ρξήζε απφ ην επξχ θνηλφ. 
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4.4.2. Μέηξα ειέγρνπ εηζόδνπ θαηά ηελ επηβίβαζε (pre-boarding entry 

screening) 

Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα ειέγρνπ πξηλ ηελ επηβίβαζε (pre-boarding 

entry screening) φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηβαηψλ γηα ηπρφλ ζπκπηψκαηα ή πξνεγνχκελε έθζεζε ζε αζζελείο 

COVID-19. 

4.4.2.1. Σσμπλήρωζη Ένησποσ-ερωηημαηολόγιοσ δήλωζης σγείας 

πριν ηην επιβίβαζη  

Σν έληππν ζα ρνξεγείηαη πξηλ ηελ επηβίβαζε ζε θάζε πινίν ην νπνίν εθηειεί 

δξνκνιφγην ζπλνιηθήο δηάξθεηαο άλσ ησλ 30 ιεπηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ελδηάκεζσλ ζθειψλ ηνπ δξνκνινγίνπ), ζην ιηκάλη αξρηθνχ απφπινπ ηνπ 

δξνκνινγίνπ γηα ηελ αλίρλεπζε επηβαηψλ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην λέν 

θνξσλντφ (COVID-19) σο κέξνο ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ ειέγρνπ επηβίβαζεο 

ησλ επηβαηψλ ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ζα παξαδίδνπλ θαηά ηελ 

επηβίβαζε ζηα αξκφδηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. Πξφηππν ηνπ εληχπνπ ζηελ 

ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 1.  

Σα αξκφδηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκπιεξσκέλα 

έληππα θαη ζα ηα αμηνινγνχλ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο επηβαηψλ νη νπνίνη, 

κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην, είηε παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα είηε έρνπλ 

εθηεζεί ζε αζζελή COVID-19 κε θάπνηνλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο, δελ 

ζα επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζα ηεξείηαη κε κέξηκλα ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο γηα 

δχν κήλεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

4.4.2.2. Ενημέρωζη και έλεγτος για ηη τρήζη μέζων αηομικής 

προζηαζίας  

Σν πιήξσκα ηνπ πινίνπ ζα ελεκεξψλεη ηνπο επηβάηεο θαηά ηελ επηβίβαζε φηη 

ε ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο3 ή πθάζκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο κχηεο θαη 

ηνπ ζηφκαηνο γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ επηβαηψλ ζε φινπο ηνπο 

εζσηεξηθνχο ησλ πινίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε πνπ νη επηβάηεο 

δελ δηαζέηνπλ κάζθεο ή αξλνχληαη ηε ζπκκφξθσζε γηα ηε ρξήζε κάζθαο δελ 

ζα επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε.  

4.4.2.3. Άρνηζη επιβίβαζης  

Με βάζε ηα παξαπάλσ εάλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ επηβίβαζε (pre-boarding 

entry screening) φηη:  

i. ν επηβάηεο έρεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε απφ ηνλ λέν θνξσλντφ 

(COVID-19) ή 

ii. νη απαληήζεηο ηνπ ζην  Έληππν-εξσηεκαηνιφγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ 

επηβίβαζε δείρλνπλ φηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε άηνκν κε ινίκσμε  COVID-

19 ή 

                                                
3
 Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε 

ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή γηα 
ρξήζε απφ ην επξχ θνηλφ. 
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iii. ν επηβάηεο αξλείηαη ηε ρξήζε κάζθαο επί ηνπ πινίνπ,  

ζα απαγνξεχεηαη ε επηβίβαζε ηνπ ζην πινίν θαη ζα εθαξκφδνληαη νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαγελέζηεξε ή φρη ρξήζε ησλ εηζηηεξίσλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο (i) θαη (ii) ζα απαγνξεχεηαη ην ηαμίδη γηα 14 κέξεο ή εάλ είρε 

λνζήζεη ν ίδηνο ζα πξέπεη λα θέξεη ηαηξηθή βεβαίσζε ε νπνία αλαθέξεη φηη 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΟΓΤ γηα ηε δηαθνπή 

ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο ζε αζζελή κε COVID-19 https://eody.gov.gr/odigies-

gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-

metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-

frontida-kat-oikon/ 

Θα πξέπεη ηα πεξί απαγφξεπζεο ηαμηδηνχ λα έρνπλ εληαρζεί ζε ζρέδην 

screening επηβαηψλ εηαηξείαο επί ησλ νπνίσλ ζα ελεκεξψλεηαη θαη ην πινίν 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφδεηαη επί απηνχ. 

Η άξλεζε επηβίβαζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ζα δηελεξγείηαη απφ ηνλ Πινίαξρν.   

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ “άξλεζε επηβίβαζεο”, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

ηνπ λ.3709/2008, ζα πξέπεη νη επηβάηεο (α) Να ζπκκνξθώλνληαη ζηηο νδεγίεο 

ησλ αξκόδησλ πξνζώπσλ ηνπ πινίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζπρία, επηαμία, 

θαζαξηόηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ πινίνπ” θαη (β) Να ζπκκνξθώλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνύο ηνπ πινίνπ, θαζώο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ πινίαξρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ πινίνπ”. Δπηπξφζζεηα, κε ην άξζξν 15 ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ, ζα πξέπεη ν κεηαθνξέαο λα λα ιακβάλεη θάζε 

αλαγθαίν κέηξν ηήξεζεο ησλ όξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ επηβαηώλ ηνπ 

πινίνπ.”, ελψ ζσξεπηηθά ηζρχεη ην άξζξν 104 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ. ζχκθσλα κε ην 

νπνίν “Ο Πινίαξρνο έρεη ηελ ελ γέλεη δηνίθεζηλ ελ ησ πινίσ θαη αζθεί εμνπζίαλ 

επί ησλ επηβαηλόλησλ, ιακβάλσλ παλ αλαγθαίνλ κέηξνλ, εληόο ησλ 

πθηζηακέλσλ θαλνληζκώλ, πξνο ηνλ ζθνπόλ ηεξήζεσο ηεο ηάμεσο, ηεο 

πεηζαξρίαο θαη ηεο πγηεηλήο θαη δηα ηελ αζθάιεηαλ ηνπ πινίνπ, ησλ 

επηβαηλόλησλ θαη ηνπ θνξηίνπ.”.  

4.4.3. Υνξήγεζε Δληύπσλ Γεκόζηαο Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/ 

Πιεξσκάησλ   

Σα Έληππα Γεκφζηαο Τγείαο Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ/ Πιεξσκάησλ ζα πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζνχλ έλα αλά ελήιηθα επηβάηε ζηα πινία ηα νπνία εθηεινχλ 

δηεζλείο πιφεο θαη ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ πξηλ ηελ απνβίβαζε απφ ην 

πιήξσκα ηνπ πινίνπ. Σν έληππν ζα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη ζην πιαίζην 

έθδνζεο εηζηηεξίνπ, εθφζνλ απηή δηελεξγείηαη εληφο ιηκέλα. πληζηάηαη επίζεο 

ε παξνρή ππνζηήξημεο ζην πιαίζην έθδνζεο εηζηηεξίνπ.   

Σν έληππν είλαη δηαζέζηκν ζην Παξάξηεκα 2 ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

γιψζζα. 

   

4.4.4. Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο επηβάηεο  

Καηά ηελ επηβίβαζε ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηβάηεο (π.ρ. κε 

πξνβνιή ελεκεξσηηθψλ ζπνη, ερεηηθψλ κελπκάησλ θιπ.) ζρεηηθά κε ηα 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/
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ζπκπηψκαηα ηεο ινίκσμεο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη νδεγίεο γηα ηελ άκεζε 

δήισζε ζπκπησκάησλ ζην πιήξσκα εάλ εθδεισζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ.  

 

5. Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηνπ 

COVID-19 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ  

5.1. Γηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο απόζηαζεο επί ηνπ πινίνπ 

πληζηάηαη ε απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο εληφο ηνπ πινίνπ. Γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ 

ζπληζηάηαη ε θαζνδήγεζε ησλ επηβαηψλ ζηηο θακπίλεο θαη ζηηο ζέζεηο ηνπο απφ 

αξκφδηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο.  

Οπνχ ππάξρνπλ κφληκα κε κεηαθηλνχκελα θαζίζκαηα είηε ζην εζσηεξηθφ είηε 

ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν λα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε γηα ην πνχ επηηξέπεηαη λα 

θαζίζεη επηβάηεο θαη πνχ φρη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο. 

ε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο λα ηεξείηαη ε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξσλ θαη 

ππνρξεσηηθή ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο4. Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ε 

ρξήζε ηεο κάζθαο ζπληζηάηαη εθφζoλ δελ ηεξείηαη ε θνηλσληθή απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ επηβαηψλ. Σα αξκφδηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε 

ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο απφζηαζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.  

Θα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή επηδαπέδηα ζήκαλζε ζε φια ηα πηζαλά ζεκεία 

ζπγρξσηηζκνχ επηβαηψλ φπσο reception, εμππεξέηεζε επηβαηψλ ζε κπαξ, 

εζηηαηφξηα, ζεκεία πψιεζεο/θαηαζηήκαηα, θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο ψζηε λα 

ηεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο ησλ 1,5 κέηξσλ. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε 

πξνζηαηεπηηθνχ δηαρσξηζηηθνχ ζηηο reception θαη εμππεξέηεζε επηβαηψλ ζε 

κπαξ θαη εζηηαηφξηα.  

ηηο θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο ζα εηζέξρεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο επηβαηψλ ψζηε 

λα ηεξείηαη ε απαηηνχκελε θνηλσληθή απφζηαζε ησλ 1,5 κέηξσλ κεηαμχ ησλ 

επηβαηψλ.  

πλίζηαηαη ε κε ρξήζε αλειθπζηήξσλ. Αλ ε ρξήζε ηνπο ζεσξεζεί αλαγθαία, ε 

πιεξφηεηα ζε ζρέζε κε ην επηηξεπφκελν φξην ζα πξέπεη λα είλαη 40%. ε 

πεξίπησζε χπαξμεο θπιηφκελσλ θιηκάθσλ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αλειθπζηήξα 

παξά κφλν ζε ΑΜεΑ, ζε ειηθησκέλα άηνκα ή γηα ρξήζε ηξνθνδνζίαο.   

5.2. Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο επηβαηώλ  

Ο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο ζηα πινία ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θακπίλεο 

γηα ηνπο επηβάηεο είλαη ίζνο κε 60% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ επηβαηψλ πνπ 

νξίδεηαη  ζην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο ηνπ πινίνπ ηφζν γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο 

φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο.   

                                                
4
 Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε 

ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή γηα 
ρξήζε απφ ην επξχ θνηλφ. 
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Ο ελ ιφγσ ζπλνιηθφο αξηζκφο ζηα πινία ηα νπνία δηαζέηνπλ θακπίλεο ζε 

επηβάηεο είλαη ίζνο κε 65% ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ πνπ νξίδεη ε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηφζν γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο.   

Η δηάηαμε ησλ επηβαηψλ ζηα αξηζκεκέλα θαζίζκαηα πινίσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε 

λα ηεξείηαη ε αξρή έλα θάζηζκα θαηεηιεκκέλν θαη έλα θάζηζκα θελφ παξαθείκελν, 

ακέζσο εκπξφο θαη πίζσ θαη εηδηθή ζήκαλζε γηα ην πνχ επηηξέπεηαη λα θαζίζεη 

επηβάηεο θαη πνχ φρη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο. Τπφδεηγκα ηεο 

δηάηαμεο ησλ ζέζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 3.   

ηηο θακπίλεο ζα ηεξείηαη ε αλαινγία 2 επηβάηεο αλά θακπίλα ή κέρξη 4 επηβάηεο 

εάλ πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηα ζε κία θξάηεζε (ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ ή 

δεχηεξνπ βαζκνχ) ή ΑΜεΑ κε ηνλ ζπλνδφ ηνπο.  

Θα πξέπεη ε θακπίλα λα αεξίδεηαη κε θπζηθφ ηξφπν εάλ είλαη εθηθηφ ή 

δηαθνξεηηθά κε ηερλεηφ ηξφπν θαη λα παξακέλεη θελή κε αλνηρηή ηελ πφξηα κεηά 

ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα πξηλ ηε ρξήζε ηεο 

απφ ηνπο επφκελνπο επηβάηεο. ε πεξίπησζε πνπ αδεηάδεη κία θακπίλα δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινλ επηβάηε ή επηβάηεο ηνπ ίδηνπ δξνκνινγίνπ.   

 

5.3. Δθαξκνγή θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο  

Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε πγηεηλή ησλ ρεξηψλ απφ επηβάηεο θαη πιήξσκα κε 

ζαπνχλη θαη λεξφ. Αλ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά αληηζεπηηθφ αιθννινχρν δηάιπκα. Η ρξήζε γαληηψλ 

δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ.  

Δθηφο απφ ηελ είζνδν ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαζκνί αληηζεπηηθψλ 

(πεξηεθηηθφηεηαο 70% ζε αιθνφιε) θαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πινίνπ φπσο ζηηο 

θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο, ζηελ ππνδνρή, ζηα ζεκεία εμππεξέηεζεο επηβαηψλ 

φπσο κπαξ θαη εζηηαηφξηα.  

Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζσζηά ε νξζή αλαπλεπζηηθή πγηεηλή, δειαδή ε 

θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληηιν θαηά ηνλ πηαξκφ θαη ηνλ 

βήρα θαη ζηε ζπλέρεηα απφξξηςε απηνχ ζε πιαζηηθή ζαθνχια θαη εθαξκνγή 

αληηζεπηηθνχ ζηα ρέξηα. Γηα απηφ ην ζθνπφ, ζα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί πξφλνηα γηα 

ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ (ραξηνκάληηια ή ράξηηλεο πεηζέηεο θαη γάληηα κηαο 

ρξήζεσο, πιαζηηθή ζαθνχια, θ.ιπ.), ν νπνίνο ζα πξνζθέξεηαη εάλ απηφ δεηεζεί 

απφ ηνπο επηβάηεο ζηελ ππνδνρή ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

εκθάληζεο χπνπηνπ θξνχζκαηνο.  

Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο επηβάηεο θαη εθπαίδεπζε 

ζηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο: 

- Σερληθέο πιπζίκαηνο ρεξηψλ (ζπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη 

λεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 δεπηεξφιεπηα, ε ρξήζε γαληηψλ δελ ππνθαζηζηά 

ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ). 

- Πφηε ζπληζηάηαη ε ρξήζε αληηζεπηηθψλ αληί γηα πιχζηκν ησλ ρεξηψλ (πρ. 

εάλ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ελαιιαθηηθά αιθννινχρν δηάιπκα).  
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- Μεηά απφ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ηα ρέξηα π.ρ. ηα 

ρέξηα ζα πξέπεη λα πιέλνληαη κεηά απφ θάζε επαθή κε άιιν άηνκν ή ηηο 

αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο απηνχ (ζάιηα, ζηαγνλίδηα), κε αληηθείκελα πνπ 

αγγίδνληαη απφ άιια άηνκα φπσο θνππαζηέο, ρεηξνιαβέο θ.α., πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο κάζθαο, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηεο κάζθαο, 

πξηλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ, κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, 

πξηλ απφ ην θαγεηφ, πξηλ αθνπκπήζνπκε ην πξφζσπν θηι. 

- ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο, θαη ζπγθεθξηκέλα: απνθπγή 

επαθήο ησλ ρεξηψλ κε ην ζηφκα, ηε κχηε ή ηα κάηηα. 

- Απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ. 

- Καηάιιειε δηαρείξηζε απνβιήησλ  

- Οξζή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (κάζθα θαη γάληηα) (Παξάξηεκα 

4) 

Οη πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο επηβάηεο ζα παξέρνληαη ζε έληππν θπιιάδην πνπ ζα 

εθδψζεη ν ΔΟΓΤ. Σα θπιιάδηα ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη κε ηξφπν πνπ λα 

απνθιείεηαη ε επαθή ησλ ρεξηψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή ην άγγηγκα ησλ 

θπιιαδίσλ απφ πνιιά άηνκα.   

5.4. Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα επηβάηεο θαη πιήξσκα 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο (πθαζκάηηλε)5 γηα φιε ηε 

δηάξθεηα παξακνλήο ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζε φινπο ηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ πινίσλ. Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ε ρξήζε ηεο 

κάζθαο ζπληζηάηαη εθφζoλ δελ ηεξείηαη ε θνηλσληθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

επηβαηψλ. 

Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο κάζθαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο ζηαγνληδίσλ απφ άηνκν ζε άηνκν (κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη κεηαμχ επηβαηψλ θαη κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο), αιιά 

νχηε θαη κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ζηαγνλίδηα ηεο αλαπλνήο 

αζπκπησκαηηθνχ αηφκνπ ηα νπνία ελδερνκέλσο λα είλαη κνιπζκέλα. Απηφ ζα 

απνθαζηζηεί ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ πνπ ζα δηελεξγήζεη ε εηαηξεία 

(γηα παξάδεηγκα ζην κεραλνζηάζην φηαλ ηεξείηαη ε απφζηαζε ησλ δχν κέηξσλ 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζηελ κνλφθιηλε θακπίλα δηακνλήο ηνπο θ.α.) θαη ζα 

ππάξρεη γξαπηφ θείκελν ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη νη 

πεξηνρέο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο κάζθαο απφ 

ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο.  

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη λα δηαλεκεζνχλ 

ζε φια ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο καδί κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 

αλάινγα θαη κε ηα θαζήθνληα ηνπο επί ηνπ πινίνπ θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 4. 

                                                
5
 Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε 

ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή γηα 
ρξήζε απφ ην επξχ θνηλφ. 
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Θα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηβάηεο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο κέζσ ελεκεξσηηθψλ 

θπιιαδίσλ αλαξηεκέλα ζε εκθαλείο ρψξνπο ησλ πινίσλ θαη/ή πξνβνιή 

ελεκεξσηηθψλ ζπνη θαη/ή ερεηηθψλ κελπκάησλ.  

5.5. Πξνκήζεηεο θαη εμνπιηζκόο 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο ηαηξηθέο πξνκήζεηεο θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία.  

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο πνζφηεηεο αληηζεπηηθψλ, απνιπκαληηθψλ, 

κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη εηδψλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ζεξκφκεηξα 

θαηάιιεια γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο.  

5.6. Αεξηζκόο θαη θιηκαηηζκόο  

5.6.1. Μεραληθόο αεξηζκόο 

ε πεξίπησζε δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ (φηαλ ην πινίν ιεηηνπξγεί 

κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο) ζα πξέπεη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ λα 

κελ ζηακαηάεη θαζφινπ.  

Ο εμαεξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κφληκα. 

Ο ξπζκφο αλαλέσζεο ηνπ αέξα ζηνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξνο. 

5.6.2. Φπζηθό αεξηζκόο 

Οη εμσηεξηθέο πφξηεο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα αλνίγνληαη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν 

απφ φηη ζπλεζίδεηαη. 

5.6.3. Θέξκαλζε-Φύμε-Κιηκαηηζκόο 

Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε εγθχθιηνο Αξ Πξση:Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ 26635; 2020 κε 

ζέκα «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ηνγελείο θαη άιιεο 

ινηκψμεηο θαηά ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ».   

5.7. Οδεγίεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ απνιύκαλζε 

Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε απφ 30/3/2020 εγθχθιηνο Αξηζκ. Πξση. 

Γ1γ/Γ.Π/νηθ.21536 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζέκα: «Δθαξκνγή κέηξσλ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζε πισηά κέζα ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο 

χπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνχζκαηνο Covid-19». 

5.8. εκεία εμππεξέηεζεο επηβαηώλ όπσο κπαξ, εζηηαηόξηα, 

ηξαπεδαξίεο θαη δηαρείξηζε ηξνθίκσλ 

Οη θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζρνιαζηηθά. 

πζηήλεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί κπνπθέο κε απηφ-ζεξβίξηζκα ησλ πειαηψλ, αιιά ηα 

ηξφθηκα λα παξαδίδνληαη απφ ην αξκφδην πιήξσκα ζηνπο πειάηεο θιεηζηά ζε 

παθέην. Σα καραηξνπίξνπλα, ηα αιαηνπίπεξα θαη ηα ζρεηηθά λα είλαη κίαο ρξήζεο. 

Οη δίζθνη, ηα καραηξνπήξνπλα, ηα πηάηα, νη ραξηνπεηζέηεο, ηα αλαςπθηηθά, ηα 

θαιακάθηα θαη ηα ζρεηηθά ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ην αξκφδην πιήξσκα 

ζηνπο πειάηεο θαη νη πειάηεο δελ ζα πξέπεη λα ηα ζπιιέγνπλ κφλνη ηνπο. Δάλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πηάηα θαη καραηξνπίξνπλα κίαο ρξήζεο, ηφηε απηά ζα 
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πιέλνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη ζηνπο 77 °C θαη άλσ γηα ηνπιάρηζηνλ 30 

δεπηεξφιεπηα, ή ζηνπο 82 °C ή κε δηάιπκα ρισξίνπ 200 ppm ζε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία 24 °C κε ρξφλν έθζεζεο 7 δεπηεξφιεπηα θαη κεηά ζηεγλψλνπλ ζηνλ 

αέξα. 

6. Γηαρείξηζε ππόπηνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19 

6.1.  Απνκόλσζε ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19 θαη δηαρείξηζε 

επαθώλ 

Δάλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξψκαηνο εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα ινίκσμεο 

απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-19) (ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ 

πεξηιακβάλνπλ: ππξεηφ, μεξφ βήρα θαη θαηαβνιή, ελψ κεξηθνί αζζελείο 

εκθαλίδνπλ πνλφιαηκν, αξζξαιγίεο/κπαιγίεο θαη ξηληθή ζπκθφξεζε), ζα πξέπεη 

λα ζέηεηαη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ηνπ πινίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ζπκβάλησλ COVID-19 θαη λα εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 

Θα πξέπεη λα ρνξεγεζεί απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηνλ αζζελή γηα ηελ απνθπγή 

πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ζηαγνληδίσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην βήρα ηνπ (π.ρ. κε ραξηνκάληειν). 

Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα απνκνλσζεί ζε θακπίλα ή ζε άιιν ηδηαίηεξν ρψξν κε 

αηνκηθή ηνπαιέηα θαη ζίηηζε ζηελ θακπίλα. Η πφξηα ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα 

παξακέλεη θιεηζηή. πληζηάηαη ε απνθπγή επηζθεπηεξίνπ ζηελ θακπίλα. 

Απνθεχγεηαη ε είζνδνο άιισλ αηφκσλ, αλ δελ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο, π.ρ. 

παξνρή θξνληίδαο, θαζαξηφηεηα θακπίλαο. πληζηάηαη λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλν 

κέινο ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ χπνπηνπ θξνχζκαηνο, εάλ είλαη 

δπλαηφ, θαη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ν αξηζκφο ησλ κειψλ πιεξψκαηνο πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή. 

Σα άηνκα, πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή (ζα εηζέιζνπλ ζηελ θακπίλα 

απνκφλσζεο), ζα πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα, απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, αδηάβξνρε 

ξφκπα κε καθξηά καλίθηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη πνδνλάξηα. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα θξνληίδνπλ, ψζηε λα ηεξείηαη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ.  

Ο ΠΟΤ θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ECDC) 

έρνπλ θαηαξηίζεη αλαιπηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πνπ αλαξηψληαη ζηνπο 

παξαθάησ ζπλδέζκνπο: https://www.who.int/publications-detail/clinical-

management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-

(ncov)-infection-is-suspected θαη https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-

data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-

settings.  

Ο ρξεζηκνπνηεκέλνο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, 

γάληηα, αδηάβξνρε ξφκπα κηαο ρξήζεο θηι.) ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε θάδν 

έμσ απφ ηελ πφξηα ηεο θακπίλαο ή ην ρψξν απνκφλσζεο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα κελ μαλαρξεζηκνπνηείηαη. 

Μεηά ηελ απφξξηςε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη ηα ρέξηα λα 

πιέλνληαη θαιά κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Σνλίδεηαη φηη ε ρξήζε γαληηψλ δελ 

ππνθαζηζηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ην νπνίν θαη απνηειεί ζεκαληηθφηαην κέζν 

πξφιεςεο. 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-settings
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Δάλ πξφθεηηαη γηα πινίν ην νπνίν δελ δηαζέηεη θακπίλεο, ηφηε ν δηαρσξηζκφο/ 

απνκφλσζε ζα εθαξκφδεηαη σο εμήο: ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε επαθή κεηαμχ επηβαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην άξξσζην 

άηνκν. Αλ είλαη δπλαηφ, ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο 

(εθθέλσζε ζέζεσλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο) 

θαη λα νξηζηεί κία ηνπαιέηα, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ αζζελή. 

Θα πξέπεη ν αζζελήο λα θνξέζεη ηαηξηθή κάζθα. Οη αζζελείο ηαμηδηψηεο ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη κε πιαζηηθέο ζαθνχιεο γηα ηελ αζθαιή απφξξηςε ησλ 

απνξξηκκάησλ (π.ρ. ρξεζηκνπνηεκέλεο ηαηξηθέο κάζθεο θαη ραξηνκάληηια). 

Γηαρείξηζε επαθώλ  

Σν αξκφδην κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο 

επηβαίλνληεο ζην πινίν γηα ηελ εκθάληζε χπνπηνπ θξνχζκαηνο. Όινη νη 

επηβαίλνληεο ζην πινίν ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ φηη νθείινπλ: α) λα 

αλαθέξνπλ ζηα αξκφδηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο εάλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην 

χπνπην θξνχζκα ρσξίο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη β) ζε 

πεξίπησζε πνπ αζζελήζνπλ, λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο. 

Σν αξκφδην κέινο ηνπ πιεξψκαηνο νθείιεη λα αλαδεηήζεη φια ηα άηνκα ηα νπνία 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο επαθέο ηνπ θξνχζκαηνο θαη λα ζπιιέμεη θαη λα 

επηβεβαηψζεη ηα ζηνηρεηά ζην  Έληππν Γεκφζηαο Τγείαο Δληνπηζκνχ 

Δπηβαηψλ/Πιεξσκάησλ (Passenger Locator Form, Παξάξηεκα 2) φπσο ηα 

νλφκαηα, ηνλ αξηζκφ θακπίλαο ηνπο θαη ην είδνο ηεο επαθήο (δηακνλή ζηελ ίδηα 

θακπίλα κε ηνλ αζζελή, παξνρή θξνληίδαο ζηνλ αζζελή θιπ.). Οη επαθέο 

επηβεβαησκέλνπ θξνχζκαηνο ζα  ιάβνπλ νδεγία γηα παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο 

ηνπο ηηο επφκελεο 14 εκέξεο θαζψο θαη άιιεο νδεγίεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Δθηφο απφ ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ επαθψλ ηνπ  θξνχζκαηνο, ε αλάζεζε 

ηεο αξκνδηφηεηαο επηβεβαίσζεο απηψλ απφ ηα νξηζκέλα ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

κέιε πιεξψκαηνο ζα αθνξά κφλν επαθέο επί ηνπ πινίνπ θαη ε επηβεβαίσζε 

άιισλ επαθψλ ζα δηελεξγείηαη απφ αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο. 

Δάλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά ην θξνχζκα, νη επαθέο  (κέινο πιεξψκαηνο ή 

επηβάηεο) ζπληζηάηαη λα παξακείλνπλ ζε θαξαληίλα ζηελ μεξά, ή λα 

επαλαπαηξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΟΤ 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-

advice).  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ αξρψλ δεκφζηαο πγείαο είλαη απαξαίηεην φινη 

νη επηβάηεο θαη ηα κέιε πιεξψκαηνο λα είλαη πξνζβάζηκνη δηα ηειεθψλνπ. 

Ο αξκφδηνο αμησκαηηθφο ηνπ πινίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή 

αξρή ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη ηε γεληθή ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο.  

6.2. Δηδηθό αξρείν ηνπ ζρέδην δηαρείξηζεο (management plan) 

πξόιεςεο θαη ειέγρνπ COVID-19  επί πινίνπ  

Σν πεξηζηαηηθφ ηνπ χπνπηνπ θξνχζκαηνο COVID-19 ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί 

ζην Δηδηθφ αξρείν ηνπ ζρέδην δηαρείξηζεο (management plan) πξφιεςεο θαη 

ειέγρνπ COVID-19  επί πινίνπ, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
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6.3. Αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ζην πινίν   

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ (ΓΤΚ 2005), ν ππεχζπλνο ηνπ 

πινίνπ, ην νπνίν εθηειεί δηεζλείο πιφεο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ 

αξκφδηα αξρή ζηνλ επφκελν ιηκέλα γηα θάζε θίλδπλν δεκφζηαο πγείαο επί ηνπ 

πινίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε πεξίπησζεο αζζέλεηαο γηα ηελ 

νπνία ππάξρεη ππνςία φηη είλαη κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηελ άθημε 

ζηνλ ιηκέλα, γηα ηα πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη ε Ναπηηιηαθή Γήισζε Τγείαο (Maritime Declaration of Health-

MDH) απφ ηνλ Πινίαξρν ή/θαη ηνλ ηαηξφ θαη λα απνζηαιεί ζηελ αξκφδηα αξρή 

ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο ζην ιηκέλα. Γηα πινία ζε εζσηεξηθέο πιφεο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα ιηκεληθή αξρή πξηλ ηελ άθημε ζην επφκελν 

ιηκάλη κε νπνηνδήπνηε κέζν. Ο Πινίαξρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ιηκεληθή 

αξρή ζρεηηθά κε ην χπνπην πεξηζηαηηθφ COVID-19, ηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηδησηψλ 

(πιήξσκα θαη επηβάηεο) πνπ βξίζθνληαη ζην πινίν. Ο Πινίαξρνο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη φηη ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηπρφλ χπνπην πεξηζηαηηθφ κνιπζκαηηθήο 

λφζνπ ή νπνηνλδήπνηε άιιν θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία επί ηνπ πινίνπ ζηε 

ιηκεληθή αξρή ηνπ επφκελνπ ιηκέλα. Η ιηκεληθή αξρή ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

εηδνπνηήζεη ηελ πγεηνλνκηθή αξρή ζην ιηκέλα θαη ηνλ ΔΟΓΤ.  

Δάλ θάπνην άηνκν επί ηνπ πινίνπ (κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ή επηβάηεο) 

παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ηε ινίκσμε απφ ηνλ λέν θνξσλντφ 

(COVID-19) (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηθλίδηαο εκθάληζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

απφ ηα αθφινπζα: βήραο, ππξεηφο ή δχζπλνηα), απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ακέζσο ζηελ ιηκεληθή αξρή ηνπ επφκελνπ ιηκέλα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Δίλαη ζεκαληηθή ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ 

πγεηνλνκηθψλ αξρψλ απφ ηε ιηκεληθή αξρή γηα λα πξνζδηνξηζηεί  εάλ είλαη 

δηαζέζηκε ζην ιηκάλη ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο, απνκφλσζεο, εξγαζηεξηαθήο 

δηάγλσζεο θαη θξνληίδαο ηνπ χπνπηνχ πεξηζηαηηθνχ COVID-19. Σν πινίν κπνξεί 

λα θιεζεί λα θαηαπιεχζεη ζε άιιν ιηκάλη ζε θνληηλή απφζηαζε, εάλ δελ είλαη 

δηαζέζηκν ην απαξαίηεην δπλακηθφ ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ιηκέλα, ή εάλ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε πνπ χπνπηνπ πεξηζηαηηθνχ COVID-19. 

Σν πινίν ζα θιεζεί λα θαηαπιεχζεη ζε δηαθνξεηηθφ ιηκέλα απφ ηελ ιηκεληθή αξρή 

ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ιηκέλα θαη αθνχ έρεη γίλεη ε ππφδεημε ηεο πγεηνλνκηθήο 

αξρήο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ιηκέλα θαη/ή ηνπ ΔΟΓΤ. Δίλαη ζεκαληηθφ φιεο νη 

δηεπζεηήζεηο λα γίλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

παξακνλή ππφπησλ πεξηζηαηηθψλ ζην πινίν θαη λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά ηνπ 

ηνχ. 

6.4. Απνβίβαζε  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εληνπηζηεί χπνπην θξνχζκα COVID-19, ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ θαη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηνλ ηειηθφ ηνπ πξννξηζκφ δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε λέσλ επηβαηψλ ζηνπο ελδηάκεζνπο πξννξηζκνχο αιιά 

κφλν ε απνβίβαζε επηβαηψλ.  

Ο αζζελήο ζα απνβηβαζηεί ζην επφκελν ιηκάλη ην νπνίν δηαζέηεη ην απαξαίηεην 

δπλακηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.  Όιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξκφδηα 

αξρή θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ. 

Η απφθαζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ησλ ζηελψλ επαθψλ 

ζα ιεθζεί απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή αξρή θαη ηνλ ΔΟΓΤ βάζεη ηεο εθηίκεζεο 
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θηλδχλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ θνηλφηεηα. ηε ζπλέρεηα ζα παξέρνληαη 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ χπνπηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ησλ ζηελψλ 

επαθψλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.  

ρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε δηαρείξηζε θξνχζκαηνο ζε πινίν βξίζθνληαη ζηνπο 

παξαθάησ ζπλδέζκνπο:  

https://eody.gov.gr/2019-ncov-odigies-poy-aforoyn-pliromata-ploion-se-periptosi-

ypoptoy-kroysmatos-en-plo/ 

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_CO

VID-19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480 

  

https://eody.gov.gr/2019-ncov-odigies-poy-aforoyn-pliromata-ploion-se-periptosi-ypoptoy-kroysmatos-en-plo/
https://eody.gov.gr/2019-ncov-odigies-poy-aforoyn-pliromata-ploion-se-periptosi-ypoptoy-kroysmatos-en-plo/
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

Παξάξηεκα 1 

Έληππν-εξσηεκαηνιόγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ επηβίβαζε 

(πξνο ζπκπιήξσζε από όια ηα ελήιηθα άηνκα πξηλ ηελ επηβίβαζε) 

ONOMA ΠΛΟΙΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΡΑ ΚΑΙ 
ΧΡΑ 
ΣΑΞΙΓΙΟΤ 

ΛΙΜΔΝΑ 
ΑΠΟΒΙΒΑΗ 

    

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα ηηο επόκελεο 14 
εκέξεο κεηά ηελ απνβίβαζε: 

 

 

     

Όλνκα όπσο 
εκθαλίδεηαη ζηελ 
ηαπηόηεηα/ 
δηαβαηήξην: 

Δπώλπκν όπσο 
εκθαλίδεηαη ζηελ 
ηαπηόηεηα/δηαβαηήξην: 

Όλνκα 
παηξόο: 

ΘΔΗ 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Β) ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ 
Γ) ΓΙΑΚΔΚΡΙΜΔΝΗ 
Γ) ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΗ 
ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ / 
ΚΑΜΠΙΝΑ 

     

Όλνκα όισλ ησλ 
παηδηώλ, θάησ ησλ 
18 πνπ ηαμηδεύνπλ 
καδί ζαο: 

Δπώλπκν όισλ ησλ 
παηδηώλ, θάησ ησλ 18 
πνπ ηαμηδεύνπλ καδί 
ζαο: 

Όλνκα 
παηξόο: 

ΘΔΗ 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Β) ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ 
Γ) ΓΙΑΚΔΚΡΙΜΔΝΗ 
Γ) ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΗ 
ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ / 
ΚΑΜΠΙΝΑ 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
Δξσηήζεηο 
 

Σηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο  
 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

1. Έρεηε ηψξα ή είραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν 
άηνκν παξνπζηάζεη μαθληθά ζπκπηψκαηα ππξεηνχ ή βήρα ή 
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή;  

  

2. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν άηνκν, ζηελή 
επαθή κε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε δηαγλσζηεί κε ινίκσμε απφ ηνλ 
λέν θνξσλντφ (COVID-19);   

  

3. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν άηνκν, πξνζθέξεη 
άκεζε θξνληίδα ζε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε δηαγλσζηεί κε ινίκσμε 
απφ ηνλ λέν θνξσλντφ COVID-19 ή εξγαζηήθαηε κε 
πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο νη νπνίνη επηκνιχλζεθαλ κε COVID-
19;  

  

4. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν άηνκν, επηζθεθηεί 
ή βξεζήθαηε ζε θνληηλή απφζηαζε κε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε 
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δηαγλσζηεί κε ινίκσμε απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-19);  

5. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν άηνκν, εξγαζηεί 
ζε θνληηλή απφζηαζε ή κνηξαζηήθαηε ην ίδην πεξηβάιινλ κε 
θάπνηνλ νπνίνο είρε δηαγλσζηεί κε ινίκσμε απφ ηνλ λέν 
θνξσλντφ (COVID-19);  

  

6. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν άηνκν, ηαμηδέςεη 
κε αζζελή απφ COVID-19 ζε νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο;  

  

7. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξφκελν άηνκν, κείλεη ζηε 
ίδηα νηθία κε αζζελή κε ινίκσμε απφ ηνλ λέν θνξσλντφ (COVID-
19);  

  

 

Pre-boarding health declaration questionnaire 

(The questionnaire is to be completed by all adults before embarkation) 

NAME OF 
VESSEL 

SHIPPING 
COMPANY 

DATE AND 
TIME OF 
ITINERARY 

PORT OF 
DISEMBARKATION 

    

Contact telephone number for 
the next 14 days after 
disembarkation: 

    

First Name  
as shown in 
the 
Identification 
Card/Passport: 

Surname as 
shown in the 
Identification 
Card/Passport: 

Father’s 
name: 

SEAT 
A. ECONOMY 
B. AIRCRAFT 

TYPE 
C. BUSINESS 

D.  CABIN 

ΝUMBER 
OF 
AIRCRAFT 
TYPE 
SEAT/ 
CABIN: 
 

     

First Name of 
all children 
travelling with 
you who are 
under 18 years 
old: 

Surname of all 
children 
travelling with 
you who are 
under 18 years 
old: 

Father’s 
name: 

SEAT 
A. ECONOMY 
B. AIRCRAFT 

TYPE 
C. BUSINESS 

D. CABIN 

ΝUMBER 
OF 
AIRCRAFT 
TYPE 
SEAT/ 
CABIN: 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
Questions 
 

Within the past 14 days YES NO 

1. Have you or has any person listed above, presented sudden 
onset of symptoms of fever or cough or difficulty in breathing? 
 

  

2. Have you, or has any person listed above, had close contact with   
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anyone diagnosed as having coronavirus COVID-19? 

3. Have you, or has any person listed above, provided care for 
someone with COVID-19 or worked with a health care worker 
infected with COVID-19? 

  

4. Have you, or has any person listed above, visited or stayed in 
close proximity to anyone with COVID-19? 

  

5. Have you, or has any person listed above, worked in close 
proximity to or shared the same classroom environment with 
someone with COVID-19? 

  

6. Have you, or has any person listed above, travelled with a 
patient with COVID-19 in any kind of conveyance? 

  

7. Have you, or has any person listed above, lived in the same 
household as a patient with COVID-19? 
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Παξάξηεκα 2 

Έληππν  Γεκόζηαο Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/Πιεξσκάησλ  

(Passenger/ Crew Locator Forms (PLF)) 

Σν έληππν είλαη δηαζέζηκν ζε κνξθή Word ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα ζηα Διιεληθά 

θαη ζηα Αγγιηθά  

https://www.healthygateways.eu/Translated-Passenger-Locator-Forms  

 

 

https://www.healthygateways.eu/Translated-Passenger-Locator-Forms
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Παξάξηεκα 3 

Τπόδεηγκα δηάηαμεο αεξνπνξηθώλ ζέζεσλ 
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Παξάξηεκα 4 

ΤΝΟΦΗ ΤΝΙΣΧΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΣΟ 

ΠΛΗΡΧΜΑ 
Γεληθέο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ από όιν ην αξκόδην πιήξσκα 

ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηα κεηαθνξηθά κέζα:  

 Αθνινπζείζζε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη αθαίξεζεο ΜΑΠ/ 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηα ΜΑΠ: 

o ΔΟΓΤ - COVID-19 – Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε κάζθαο απφ ην θνηλφ 

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/ 

o ΔΟΓΤ - ΔΙΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ(ΔΝΓΤΗ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΔΙ ΣΟΤ 

ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ https://eody.gov.gr/wp-

content/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-healthcare-settings  

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-in-the-

community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-

novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή αιθννινχρν 

αληηζεπηηθφ δηάιπκα, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπνζεηήζεηε θαη αθνχ αθαηξέζεηε ηα ΜΑΠ. 

 Γηαζθαιίζηε φηη ΜΑΠ κηαο ρξήζεο θαη θάζε άιιν ιεξσκέλν αληηθείκελν κίαο 

ρξήζεο απνξξίπηνληαη θαηάιιεια σο κνιπζκαηηθά απφβιεηα (π.ρ. ζε εηδηθή 

ζαθνχια γηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα ή ζε πιαζηηθή ζαθνχια κε ζήκαλζε 

“biohazard”). 

 Γηαζθαιίζηε φηη ηα ΜΑΠ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ απνιπκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) Σύπνο πξνζηαζίαο  

Μάζθα πςειήο 
αλαπλεπζηηθήο 
πξνζηαζίαο  

(π.ρ. class 2 or 3 
filtering face-piece: 
FFP2/FFP3) 

 
©ECDC 

Πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ:  

 Πξνζηαηεχεη απφ ηελ εηζπλνή ζηαγνληδίσλ θαη 
κηθξψλ ζσκαηηδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αεξνιπκάησλ 

 Απαηηεί δνθηκαζία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο (fit-
testing) 

 Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 
εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηδίσο θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 
αεξνιπκάησλ 

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings
https://eva.ecdc.europa.eu/mod/scorm/view.php?id=10009
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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Ιαηξηθή κάζθα 
6
 

 
©ECDC 

Πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ:  

 Πξνζηαηεχεη ηνλ ρξήζηε απφ πηζαλά κνιπζκαηηθά 
ζηαγνλίδηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζην πεξηβάιινλ 

 Πξνζηαηεχεη απφ ηα εθπλεφκελα ζηαγνλίδηα φηαλ 
θνξηνχληαη απφ αζζελείο 

 Γελ απαηηεί δνθηκαζία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο  
(fit-testing) 

Γπαιηά (ή αζπίδα 
πξνζώπνπ) 

 
©ECDC 

Πξνζηαζία καηηώλ:  

 Απνηξέπεη ηελ έθζεζε ηνπ βιελλνγφλνπ ζηνλ ηφ 

 Πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ 
πξνζψπνπ ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη ζπκβαηφ 
κε ηε κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο 
πξνζηαζίαο 

Aδηάβξνρε ξόκπα 
κηαο ρξήζεο κε 
καθξηά καλίθηα 

 
©ECDC 

Πξνζηαζία ζώκαηνο:  

 Απνηξέπεη ηε κφιπλζε ηνπ ζψκαηνο 

 Μπνξεί λα είλαη κε απνζηεηξσκέλε (εθηφο εάλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ, 
π.ρ. ρεηξνπξγείν) 

 Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκε, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεο πνπ 
θνξηέηαη πάλσ απφ κε αδηάβξνρε ξφκπα 

Γάληηα κίαο ρξήζεο 

 
©ECDC 

Πξνζηαζία ρεξηώλ:  

 Σα γάληηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πθέο, πιηθά, 
ρξψκαηα, πνηφηεηεο θαη πάρνο 

Με-ηαηξηθή κάζθα
(7 

(ή κάζθεο 

«θνηλόηεηαο») 

 

 πγθξαηεί ηα ζηαγνλίδηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ηνπ 
αηφκνπ πνπ θνξάεη ηε κάζθα.  

 Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζηαηεπηηθφ κέηξν ηνπ 
ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έλαληη 
ηνπ COVID-19. ε πεξίπησζε ζνβαξψλ 
ειιείςεσλ ΜΑΠ θαη εάλ δελ δηαηίζεληαη ηαηξηθέο 
κάζθεο, νη κάζθεο πθαζκάησλ πξνηείλνληαη σο 
έζραηε ιχζε γηα ην ηαηξηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ 
πξνζσπηθφ  

  Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

                                                
6 

Ιαηξηθή κάζθα πξνζώπνπ (γλσζηή θαη εσο ρεηξνπξγηθή ή κάζθα γηα ινηπέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο): ηαηξηθή ζπζθεπή πνπ 

θαιχπηεη ην ζηφκα, ηε κχηε θαη ην πεγνχλη εμαζθαιίδνληαο έλα θξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηε κεηάβαζε ελφο 
κνιπζκαηηθνχ παξάγνληα κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ αζζελνχο. Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λα απνηξέςνπλ ηα κεγάια αλαπλεπζηηθά ζηαγνλίδηα θαη 
ηνπο παθιαζκνχο λα θηάζνπλ ζην ζηφκα θαη ηε κχηε ηνπ ρξήζηε θαη λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε θαη / ή ηνλ έιεγρν 
ζηελ πεγή ηεο εμάπισζεο κεγάισλ αλαπλεπζηηθψλ ζηαγνληδίσλ απφ ην άηνκν πνπ θνξά ηε κάζθα πξνζψπνπ. Η 
ηαηξηθή κάζθα πξνζψπνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 14683: 
2014. 

 
7
 Με ηαηξηθέο κάζθεο πξνζώπνπ (ή κάζθεο «θνηλόηεηαο»): πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο απηνδεκηνχξγησλ ή 

εκπνξηθψλ καζθψλ ή θαιχκκαηα πξνζψπνπ απφ χθαζκα, άιια πθάζκαηα ή άιια πιηθά φπσο ραξηί. Γελ είλαη 
ηππνπνηεκέλα θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή απφ επαγγεικαηίεο πγείαο 
(Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ Νφζσλ. Υξήζε κάζθαο πξνζψπνπ ζηελ θνηλφηεηα. ηνθρφικε: ECDC; 

2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf 
 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf
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Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Δπηβάηεο & 
πιεξώκαηα 

πνπ δελ 
λνζνύλ ή δελ 
εκθαλίδνπλ 

ζπκπηώκαηα 

Πξνζσπηθό 
ειέγρνπ θαηά 
ηελ επηβίβαζε 

 

Υεηξηζηέο 
ηξνθίκσλ 

Υεηξηζηέο 
θνξηίσλ & 

απνζθεπώλ 
 

Πξνζσπηθό 
θαζαξηζκνύ & 
απνιύκαλζεο 

γηα ηελ 
θαζαξηόηεηα 

κεηά από 
επηβεβαησκέλν 
θξνύζκα (ζε 

πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξρεη 

θξνύζκα 
εθαξκόδνληαη ηα 
ζπλήζε κέηξα) 

Πιήξσκα 
ζπληήξεζεο θαηά 

ηελ αληηθαηάζηαζε 
θίιηξσλ αέξα ζε 

κνλάδεο ρεηξηζκνχ κεηά 
απφ έμαξζε 

θξνπζκάησλ COVID-19 
πάλσ ζην πινίν 

 

Αζζελήο 
ηαμηδηώηεο 

Ιαηξηθό 
Πξνζσπηθό 
θαηά ηελ είζνδν 

ζε ρψξν 
απνκφλσζεο 

ππνπηνπ 
πεξηζηαηηθνχ 

Μάζθα πςειήο 
αλαπλεπζηηθήο 
πξνζηαζίαο   

©ECDC 

     ρ  
Υ 

* Εάλ ππάξρεη 
δηαζέζηκε κάζθα 

πςειήο 
αλαπλεπζηηθήο 

πξνζηαζίαο κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί  
αιια ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη 
πξνηεξαηόηεηα γηα 

δηαδηθαζίεο 
δεκηνπξγίαο 

αεξνιύκαηνο) 
Ιαηξηθή κάζθα  

 
©ECDC 

 ρ ρ  ρ  ρ 

Γπαιηά (ή 
αζπίδα 
πξνζώπνπ)  

©ECDC 
 

Υ  
(κόλν ζηα πινία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη 
ζεξκνκέηξεζε θαηά 

ηελ επηβίβαζε) 
  ρ ρ  ρ 

Aδηάβξνρε 
ξόκπα κηαο 
ρξήζεο κε 
καθξηά καλίθηα 

 
©ECDC 

    ρ ρ  ρ 
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Γάληηα κίαο 
ρξήζεο 

 
©ECDC 

  ρ  ρ ρ  ρ 

Αλζεθηηθά 
γάληηα (πάλσ 
από ηα γάληηα 
κίαο ρξήζεο)  

©ECDC     ρ 

 

ρ 

 
 

 

Με-ηαηξηθή 
κάζθα

 

(“πθαζκάηηλε 
κάζθα”)  

ρ   ρ    
 

Μπόηεο 
(Γαιόηζεο) 

 
©ECDC 

    ρ ρ  
 

Δπηπιένλ  νδεγίεο   

Πξαγκαηνπνηείηε 
ζπρλή πγηεηλή 
ρεξηψλ 
 

Πξαγκαηπνηείηε 
ζπρλή πγηεηλή 
ρεξηψλ 
 
Υξήζε 
ζεξκνκέηξσλ 
ρσξίο επαθή / 
θάκεξεο 
ζεξκηθήο 
απεηθφληζεο 
 
Πεξηνξηζκέλε 
ζπλέληεπμε / 
παξαηήξεζε 
 
Δάλ είλαη 
δπλαηφλ, 
ρξεζηκνπνηήζηε 

Γίρηπα καιιηψλ 
 
Καζαξά ξνχρα 
 
Παπνχηζηα 
εξγαζίαο γηα 
κείσζε νιίζζεζεο 
 
Άιια ΜΑΠ γηα 
ζέκαηα αζθάιεηαο 
αλάινγα κε ηελ 
εθηίκεζε θηλδχλνπ 
 
Πξαγκαηνπνηείηε 
ζπρλή πγηεηλή 
ρεξηψλ 
 
Γηαηεξήζηε 

Πξαγκαηνπνηείηε 
ζπρλή πγηεηλή 
ρεξηψλ 
 
Σα γάληηα δελ 
απαηηνχληαη εθηφο 
εάλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα πξνζηαζία απφ 
κεραληθνχο 
θηλδχλνπο 
 
 

Πξαγκαηνπνηείηε 
ζπρλή πγηεηλή 
ρεξηψλ 
 
Γηαηεξήζηε 
απφζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 1 
κέηξνπ 

Πξαγκαηνπνηείηε 
ζπρλή πγηεηλή 
ρεξηψλ 
 

Πξαγκαηνπνηε
ίηε ζπρλή 
πγηεηλή ρεξηψλ 
 

Πξαγκαηνπνηε
ίηε ζπρλή 
πγηεηλή ρεξηψλ 
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γπάιηλν ή  
πιαζηηθφ 
δηαρσξηζηηθφ 

απφζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 1 
κέηξνπ 

 

 

ΜΑΠ γηα ινηπό πξνζσπηθό (π.ρ. Πινεγνί, λαπηηιηαθνί πξάθηνξεο, άιινη επηζθέπηεο) 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ην κεηαθνξηθό κέζν 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

ΠΟΣΔ ΠΟΤ ΤΝΙΣΧΜΔΝΑ ΜΑΠ 

Λνηπό 
πξνζσπηθό 
πνπ εηζέξρεηαη 
ζην κεηαθνξηθό 
κέζν πξηλ ηελ 
εθηίκεζε από 
ηηο αξρέο: 

 Πινεγνί  

 Ναπηηιηαθνί 
πξάθηνξεο 

 Άιινη 
επηζθέπηεο 

 

Αλ ππάξρεη 
πιεξνθόξεζε γηα 
ύπνπην πεξηζηαηηθό 
ζην κεηαθνξηθό κέζν 

 

ηνλ ρώξν 
απνκόλσζεο 

 Ιαηξηθή κάζθα  
* Εάλ ππάξρεη δηαζέζηκε Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο ( δνθηκαζκέλε γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο, κε 
βαιβίδα ή ρσξίο βαιβίδα) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  
 Γπαιηά (ή αζπίδα πξνζώπνπ) 

 Γάληηα κίαο ρξήζεο  

 Aδηάβξνρε ξόκπα κηαο ρξήζεο κε καθξηά καλίθηα  

 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ 

Δθηόο ρώξνπ 
απνκόλσζεο 

 Ιαηξηθή κάζθα  

 Γάληηα κίαο ρξήζεο  

 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ 

 Γηαηεξείζηε 1,5 κέηξν απόζηαζε 

Αλ δελ ππάξρεη θακία 
πιεξνθνξία γηα 
ύπνπην πεξηζηαηηθό 
ζην κεηαθνξηθό κέζν 
ή θακία πιεξνθνξία 
γεληθά 

ε όιεο ηηο 
πεξηνρέο 

 Ιαηξηθή κάζθα ή αλ δελ ππάξρεη πθαζκάηηλε κάζθα 

 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ 

 Γηαηεξείζηε 1,5 κέηξα απόζηαζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

 


