 ۱۰ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺎﯾﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ داﻣﻦ زده و زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼل
در آن را ﻓﺮﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۲۵۲ :
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ۱۰ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺗﻐ ﺮ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﻪ در ﺳﺎﺣﻞ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ
درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد
روﺑﻪرو ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن از آﺳﯿﺐﻫﺎی وارده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐ ﺮات ﺧﺪﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در دادن ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
 -۲اﺣﺘﻤﺎل دارد درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه در ﺑﻨﺪری ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس وﺟﻮد دارد.
 -۳ﺟﺪا ﻧﮑﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻋﻼﯾﻢ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
 -۴درﯾﺎﻧﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ او ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -۵درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻨﺪر
دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ درﯾﺎﻧﻮردان از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
 -۶ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﯾﺎﻧﻮردان در ﻣﻌﺮض ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻨﺪر ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 -۷ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻗﻼم درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ )اﻗﻼم ﺳﺎﻟﻢ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه( دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
 -۸درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎد ﻧﺸﻮد.
 -۹ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺳﺎﺧﺖ در ﯾﺎردﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺧﯿﺮ آنﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
آﻧﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 -۱۰ﭘﻮﺷﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای
درﯾﺎﻧﻮردان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

