راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺎﻧﻮردان ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ 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 ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۲۶۰ :
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ  Guidelinesﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻧﻮردان در ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن درﯾﺎﻧﻮردان از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و اﻓﺴﺮان دﻣﺎی ﺑﺪن درﯾﺎﻧﻮردان را ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﺐ ﺳﻨﺞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از آن ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﮏ ،ﻣﺎﺳﮏ و ﻟﺒﺎس
ﯾﮏﺑﺎر 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 ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ 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 ﻧﺮدهﻫﺎی دﺳﺘﯽ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و دﮔﻤﻪﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد از ﻟﻤﺲ ﻧﺮدهﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ روی راﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ روز ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮای ﮐﺎﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دﺳﺖ ،دﺳﺘﮑﺶ ،ﻣﺎﺳﮏ و
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه 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.

