بخشنامه 2020-10
موضوع :ابالغ دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها ،تجهیزات و تاسیسات دریایی
و فراساحلی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا (کووید)19-
تاریخ 1399/01/10 :

تمامی همکاران ،مشتریان و ذینفعان محترم موسسه رده بندی ایرانیان
با سالم و احترام
به اطالع می رساند ،در راستای کنترل و جلوگیری از انتشار گسترده ویروس ( COVID19کروناویروس) ،این موسسه جهت مدیریت
و عملیات فعالیت های دریایی اقدام به تهیه دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها ،تجهیزات دریایی و فراساحلی با کد
 ICS10SP010/03نموده است که مورد تایید اداره کل و مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی قرار
گرفته است و طی بخشنامه شماره /55302ص 98/مورخ  1398/12/25مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جهت رعایت و
اطالع رسانی جدی ،ابالغ گردیده است.
این دستورالعمل عالوه براینکه در آن خدمات بهنگام موسسه رده بندی ایرانیان در دوره شیوع عالم گیر ویروس کرونا به
انضمام اسناد و مدارک مرتبط که از سوی کلیه مراجع بین المللی و ملی مرتبط با حمل و نقل دریایی و بهداشتی مانند
( ICS ،BIMCO ، PMO،WHO ،IMOو)...آورده شده است ،در برگیرنده موارد زیر نیز می باشد:
-

اقدامات اجرایی و وظایف بخش های مختلف توضیح داده شده است.

-

توصیه های حفظ سالمت در محیط کار دریایی عمومی.

-

دستورالعمل گندزدایی شناورهای مسافربری و سایر تجهیزات و تاسیسات دریایی و فراساحلی در حد کاربردی بودن.

-

چك لیست بازرسی از شناورهای مسافربری و سایر تجهیزات و تاسیسات دریایی و فراساحلی در حد کاربردی بودن برای مقابله با
ویروس کرونا.

-

روش تهیه محلول های کلر برای گندزدایی محیط.

-

نمونه پوسترهای آموزشی که می تواند بروری شناورها و تجهیزات و تاسیسات دریایی نصب گردد.

-

نمونه توصیه هایی که بصورت عمومی می تواند چاپ و در اختیار مسافران و یا عموم قرار گیرد.

-

کارهایی که دریانوردان باید جهت مقابله با ویروس کرونا برروی شناور انجام دهند.

با توجه به اینکه از ملزومات اصلی مقابله با این ویروس ،تعیین و تصویب و اجرای قوانین مربوطه بصورت همگانی می باشد ،بدینوسیله
از تمامی همکاران و مشتریان و سایر ذینفعان محترم موسسه درخواست می گردد ،دستورالعمل فوق الذکر را بطور کامل مطالعه نموده و
مفاد آن را در فعالیت های خود لحاظ نمایند.
بدیهی است بازرسان موسسه من بعد تا اطالع ثانوی موظف هستند وجود این آیین نامه و ضمائم آن را بر روی شناورهای اقیانوس پیما و
در دفاتر مدیریت آن ها کنترل نمایند .در ضمن صرف وجود آیین نامه فارسی بر روی شناورهای غیرکنوانسیونی کفایت دارد.
نسخه الکترونیکی بخشنامهی مذکور به همراه مدارک و مستندات پیوست شده با توجه به تعداد و حجم زیاد ،جهت مطالعه و بهره برداری
همکاران و مشتریان و ذینفعان گرامی از طریق وب سایت موسسه با آدرس ذیل قابل دسترسی میباشد:
http://ics.org.ir/Pages/fa/CovidFa.aspx
احسان حسنی
مدیر واحد کنوانسیونها ،قوانین و مقررات
مؤسسه رده بندی ایرانیان
ترک دعوی :اگرچه در گردآوری کلیه راهنماهای فنی ارائه شده توسط موسسه رده بندی ایرانیان ،تا حد ممکن تالش در دقت و صحت محتوا صورت گرفته است،این موسسه متحمل
مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباهات ،خسارت های احتمالی و جرائمی که ممکن است در ارتباط با بکار گیری مفاهیم و مطالب ارائه شده رخ دهد،نمیباشد.

پی نوشت:
این بخشنامه با شماره نامه  32/99/0003در سیستم جامع اطالعات موسه ثبت گردیده است.

