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• Εισαγωγη
Αξιότιμοι πελάτες και συνεργάτες, 

Με αφορμή την παγκόσμια πανδημία COVID-19 η 

εταιρία μας λαβάνει δραστiκά μέτρα για την γρήγορη 

και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν ύποπτου 

κρούσματος κατα την διάρκεια της κρουαζιέρας. Η 

πανδημία της λοίμωξης του νέου Κορωνοϊού (COV-

ID-19) βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως με τις χώρες 

να βρίσκονται σε διαφορετική επιδημιολογική 

φάση. Η Ελλάδα στην παρούσα φάση προσφέρει 

έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό και είναι 

απαραίτητη η εφαρμογή των μέτρων  ασφαλείας 

Ο Πλοιοκτήτης της Athos Sea Cruises, Γεώργιος Ροδοκαλάκης καθιστάται υπεύθυνος, 

εξετάζει και εφαρμόζει κατα γράμμα της οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 

διότι η κύρια προτεραιότητα μας ειναι  η ασφάλεια των πελατών μας! Αποτελεί γεγονός 

αναμφισβήτητο πως οι καπετάνιοι και τα πληρώματα εχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για 

την σωστή διαχείρηση ενός ύποτου κρουσματος. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ενα γραπτό 

σχέδιο άμεσης δράσης για τον ναυτιλλόμενο που πιθανών να έχει προσβληθεί απο τον 

COVID-19
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ΤΟ πλάνο μάς: 

• Σύστημα Ασφαλείας κατα την επιβίβαση  
Στην είσοδο του πλοίου να υπάρχει σταθμός αντισηπτικών 
(περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) καθώς και στην είσοδο των 
εσωτερικών στεγασμένων χώρων του πλοίου
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Ξεκινώντας με την επιβίβαση πάνω στο σκάφος είναι υποχρεωτικό να  συμπληρώνεται 
ενα ερωτηματολόγιο και ένα έγγραφο με τα στοιχεία του επιβάτη τα οποία θα 
αρχειοθετούνται για 2 μήνες. 
Οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών  και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες λαμβάνουν 
ένα έγγραφο με ειδικές οδηγίες για την σωστή  πληροφόρηση 
σχετικά με τον Covid-19 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί οτι ο μέγιστος αριθμός επιβατών στο σκάφος πρέπει να 
είναι το 50% του πρωτοκόλλου γενικής επιθεωρήσεως. Κατά την αρχική επιβίβαση και 
τελική αποβίβαση των επιβατών καθώς και κατά την από-επιβίβασή τους σε όλα τα 
σημεία προσέγγισης του ημερόπλοιου διατηρείται κοινωνική απόσταση, και τηρείται 
καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας θαλάσσιων ταξιδιών.Το μέγιστο όριο επιβατών θα 
ισχύει έως 15 Ιουνίου 2020 όπου θα επανεκτιμηθεί η εφαρμογή του μέτρου και η 
επιδημιολογική κατάσταση και ενδεχομένως να αναθεωρηθεί. 

Επιπροσθέτως ο καπετάνιος του καραβιού είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει 
σε καθημερινή βάση ένα βιβλίο παρακλούθησης για την κατάσταση υγείας του 
πληρώματος (Π.χ θερμοκρασια του σώματος) 
Το συγκεκριμένο βιβλίο θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχες. 
Η αναφορά  ενός ύποπτου περιστατικού στην αρμόδια αρχή είναι υποχρεωτική όπως 
προβλέπει ο νόμος, καθώς και άμεση αναφορά στην υγειονομική αρχή! 

Εάν κάποιο άτομο επί του πλοίου (μέλος του πληρώματος 
ή επιβάτης) παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με τη 
λοίμωξη   COVID-19 
(συμπεριλαμβανομένης της αιφνίδιας εμφάνισης 
τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός 
ή δύσπνοια), αυτό αναφέρεται αμέσως στην λιμενική 
αρχή. Είναι σημαντική η άμεση ενημέρωση των 

αρμόδιων υγειονομικών αρχών για να προσδιοριστεί  
εάν είναι διαθέσιμη στο λιμάνι η ικανότητα μεταφοράς, 
απομόνωσης, εργαστηριακής διάγνωσης και φροντίδας 
του ύποπτού περιστατικού COVID-19. Είναι σημαντικό 
όλες οι διευθετήσεις να γίνονται το συντομότερο 
δυνατό ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραμονή υπόπτων 
περιστατικών στο ημερόπλοιο.

A ναφορά ύποπτου περιστατικού κρούσματος 
COVID-19 στην αρμόδια αρχή
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Σε όλα μας τα σκάφη ανεξάρτητα της απόστασης του πλου, 
τηρείται κατάσταση επιβατών και πληρώματος η οποία 
περιέχει τηλεφωνο επικοινωνίας και ονοματεπωνυμο 
για τις επόμενες 14 ημέρες. Η κατάσταση επιβατών 
θα είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις λιμενικές και τις 
υγειονομικές αρχές σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 

Κάθε πρόσωπο όπως επιβάτης, επισκέπτης, τεχνικός, 
κτλ, συμπληρώνει, πριν την επιβίβασή του στο πλοίο, το 
έντυπο για την ανίχνευση προσώπων που έχουν εκτεθεί 
στον COVID-19, το οποίο και θα παραδίδει στα μέλη του 
πληρώματος κατά την επιβίβαση. Τα μέλη του πληρώματος 
θα παραλαμβάνουν τα συμπληρωμένα έντυπα και θα 
τα αξιολογούν. Σε περίπτωση ανίχνευσης προσώπων οι 
οποίοι έχουν εκτεθεί στον COVID-19 με κάποιον από 
τους τρόπους που περιγράφεται στο έντυπο τις τελευταίες 
14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση. Τα μέλη του 
πληρώματος οφείλουν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνουν 
άμεσα τον Πλοίαρχο σε περίπτωση θετικής απάντησης 
σε τουλάχιστον μία από τις ερωτήσεις του εντύπου. 

Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της εταιριας 
μας  για δύο μήνες από
την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με τη νομοθεσία 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 Επιπλέον, στα σκαφη μας τηρείται βιβλίο 
παρακολούθησης της κατάστασης υγείας του 
πληρώματος. Τα μέλη του πληρώματος μετρούν 
μία φορά την ημέρα τη θερμοκρασία σώματος η 
οποία  καταγράφεται στο βιβλίο παρακολούθησης 
της κατάστασης υγείας πληρώματος. Το βιβλίο είναι 
διαθέσιμο για έλεγχο από τις από τις λιμενικές και τις 
υγειονομικές αρχές σε ηλεκτρονική ή εκτυπωμένη μορφή. 
Εάν κάποιος από τους επιβαίνοντες αναπτύξει 
συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 (αιφνίδια έναρξη 
νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: 
βήχα, πυρετό, δύσπνοια), τότε αυτό καταγραφεται στο 
βιβλίο παρακολούθησης της κατάστασης υγείας των 
επιβαινόντων και ενεργοποιειται αυτοματα το σχέδιο για 
τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19. 

K ατάσταση επιβαινόντων και κατάσταση 
υγείας
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Α) Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει παρατηρητικός 
έλεγχος αν κάποιος επιβάτης ή κάποιο μέλος του 
πληρώματος έχει τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν 
ένα άτομο ως ύποπτο κρούσμα λοίμωξης COVID-19 
συμπτώματα: βήχας, πυρετός, δύσπνοια), 
Β) Σε δεύτερη φάση πρέπει να γίνει άμεση 
επικοινωνία και ενημέρωση με την αρμόδια αρχή 
στο επόμενο λιμάνι σχετικά με το ύποπτο κρούσμα. 
Γ) Παράλληλα το άτομο πρέπει άμεσα να απομονωθεί 
απο μέλη του πληρώματος σε ένα χώρο που 
αερίζεται, Επιπρόσθετα πρέπει να του χορηγηθούν 
γάντια, χειρουργική μασκα, χαρτομάντιλα, 
χάρτινη σακούλα για την απόρρηψη τους και ενα 
αντισηπτικό χεριών περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη. 
Δ) Είναι σαφές οτι ο προστατευτικός εξοπλισμός 
θα πρέπει να απορρίπτεται μέτα την χρήση και 
καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται, 
Ε) Ο χώρος προσωρινής απομόνωσης πρέπει να 
αερίζεται, να καθαρίζεται και να απολυμένεται  μετά την 
απομάκρυνση του ασθενούς με διάλυμα χλωρίνης 0,1% 
(4 κουταλάκια του γλυκού χλωρίνης περιεκτικότητας 
5% ανά 1 λίτρο νερού) ή αιθυλικής αλκοόλης 70% 
με χρόνο επαφής 10 λεπτών (τα υλικά καθαριότητας 

θα πρέπει ή να απορριφθούν ή να πλυθούν σε 
θερμοκρασία 90°C πριν επαναχρησιμοποιηθούν),  
ΣΤ) Τελος θα γίνεται διαδικασία αναφοράς στην αρμόδια 
αρχή του λιμένα του ύποπτου περιστατικού COV-
ID-19 και όλων των επαφών του ασθενούς ξεκινώντας 
δύο ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. 
Εάν κάποιος από τους επιβαίνοντες (επιβάτες ή 
πλήρωμα) αναπτύξει συμπτώματα συμβατά  τίθεται 
σε εφαρμογή το σχέδιο. Από τη στιγμή που εντοπιστεί 
ύποπτο κρούσμα COVID-19, θα διακοπεί άμεσα 
η  συνέχεια του ταξιδιού και το πλοίο θα επιστρέψει 
άμεσα στο λιμάνι κατάπλου ή όπου κρίνει η αρμόδια 
αρχή.  Ο ασθενής θα πρέπει να εξεταστεί από ιατρό και 
να γίνει εργαστηριακός έλεγχος για SARS-CoV-2.Εάν 
επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι ο ασθενής έχει λοίμωξη 
COVID-19 τότε ο ασθενής θα πρέπει να απομονωθεί 
σε εγκατάσταση στη στεριά και τα άτομα που ήρθαν σε 
στενή επαφή μαζί του να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών. 
Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω 
διαχείριση του περιστατικού θα γίνονται σύμφωνα με 
την αρμόδια υγειονομική αρχή και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Σ χέδιο καταπολέμισης 
ύποπτου κρούσματος 
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Υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αντισηπτικών, απολυμαντικών, μέσων ατομικής 

προστασίας και ειδών καθαρισμού. Επισης υπάρχει ψηφιακό θερμόμετρο 

υπερύθρων ακτινών. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση των μέσων 

ατομικής προστασίας και το πλήρωμα των ημερόπλοιων να έχει γνώση της 

χρήσης τους.

Θα πρέπει τα τρόφιμα να παραδίδονται ΜΟΝΟ απο το  προσωπικό 
του κυλικείου συσκευασμένα σε πακέτο για λόγους υγιεινής. Κάποια 
αντικείμενα όπως συσκευασμένη ζάχαρη σε φακελάκι, αναδευτήρες 
του καφέ, γαλατάκι συσκευασμένο, χαρτοπετσέτες, καλαμάκια  κλπ, 
θα πρέπει να δίνονται αυστηρά μόνο απο το προσωπικό. Τα τραπέζια 
για την κατανάλωση του φαγητού λειτουργούν μόνο στον εξωτερικό 
χώρο. Μεταξύ των τραπεζιών θα υπάρχει απόσταση 2 μέτρων και σε 
κάθε τραπέζι μπορούν να κάθονται μέχρι 4 άτομα ή μέχρι 6 άτομα 
εφόσον προέρχονται από την ίδια οικογένεια. 

Ο

Ε

σον αφορά το κυλικείο

πάρκεια και ορθή χρήση μέσων 
ατομικής προστασίας
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Ο πλοιοκτήτης και ο καπετάνιος παρεχουν 
πληροφοριες και ειδική εκπαίδευση στο 
πλήρωμα  πάνω στον τομέα της λοίμωξης 
Covid-19. Η υπενθύμιση της διαδικασίας 
χειρισμού ενώς ύποπτου κρούσματος  γίνεται 
σχολαστικά στα μέλη του πληρώματος. 
Ειδικότερα η ενημέρωση και η εκπαίδευση αφορά: 

-Το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν 
εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COV-
ID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι. 

-Τεχνικές πλυσίματος χεριών (συχνό 
πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, η χρήση γαντιών 
δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών). 

-Μετά από ποιες δραστηριότητες θα πρέπει 
να πλένονται τα χέρια π.χ. τα χέρια πρέπει να 
πλένονται μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο 
ή τις αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού (σάλια, 
σταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίζονται από 
άλλα άτομα όπως κουπαστές, χειρολαβές κ.α., πριν 
την τοποθέτηση της μάσκας, πριν και μετά από την 
αφαίρεση της μάσκας, πριν και μετά την αφαίρεση 
των γαντιών, μετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν από 
το φαγητό, πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κτλ. 

-Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση 
αντισηπτικών αντί για πλύσιμο των χεριών 
(πχ. εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς 
λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα).  

-Στη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, 
και συγκεκριμένα: αποφυγή επαφής των 
χεριών με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια. 

-Αποφυγή επαφής με ασθενείς που 
έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού. 

-Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. 

Ε κπαίδευση πληρώματος



10

Η καθαριότητα και η απολύμναση των χώρων πραγματοποιείται 

σχολαστικά  κυρίως εκει που οι επιβάτες αγγίζουν πολύ συχνά.. 

Σε όλα τα πάνινα αντικείμενα όπωςκουρτίνες και 

καρέκλες χρησιμοποιείται ατμιστής για την απολύμναση τους. Οι τουαλέτες πρεπει να ελέγχονται συνέχεια 

και να απολυμένονται. Τα πομολα και οι κουπαστές καθαριζονται πριν το τον πλου άλλα και κατά την 

διάρκεια του.

Ε φαρμογή μέτρων καθαρισμού και 
απολύμανσης
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Ο εξαερισμός σε εσωτερικούς χώρους 

είναι ιδανικό να γίνεται κατα την διάρκεια 

των τριών (3) ωρων πριν την επιβίβαση 

και σχολαστικά για μικρά χρονικά 

διαστήματα κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού.

Α ερισμός 
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Για ένα ασφαλη πλου είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας για όλη τη διάρκεια παραμονής των 

επιβατών και του πληρώματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου ενώ συνιστάται η χρήση της και στους 

εξωτερικούς χώρους. 

Η χρήση γαντιών συνιστάται για τα μέλη του πληρώματος κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, κατά την πρόσδεση, 

καθώς και άλλων διαδικασιών που χρειάζεται να αγγιχθούν επιφάνειες εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από πολλά 

άτομα και δεν υπάρχει κοντά εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών αλλά ούτε και σταθμός με αντισηπτικά. Η 

τοποθέτηση και η αφαίρεση των γαντιών  γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ορθής εφαρμογής τους, ενώ τονίζεται ότι 

η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών και υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται πριν την 

τοποθέτησή και μετά την αφαίρεσή τους.  

Παρακληση διατηρηρης της κοινωνική απόσταση κατά την αρχική επιβίβαση και τελική αποβίβαση των επιβατών 

καθώς και κατά την από-επιβίβασή τους σε όλα τα ενδιάμεσα σημεία προσέγγισης του ημερόπλοιου με υιοθέτηση 

μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των 

επιβατών. Το πλήρωμα του πλοίου επιβλέπει τη διαδικασία και την τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης σε 

όλους τους χώρους.   

Σ υστάσεις για το πλήρωμα και τους 
επιβάτες 
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Οι παραπάνω πληροφορίες  αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για 

την μετάδοση SARS-Cov-2 (μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων ή μέσω επαφής) και 

βασίζονται σε οδηγίες του: 

-Παγκόσμιου οργανισμού υγείας του Ευρωπαϊκού κέντρου  

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
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Athos Sea Cruises

George Rodokalakis
Ammouliani, 63075
Halkidiki
Greece

Call us to Book your Cruise..

Rodokalaki Ioanna (+30) 2377071606 E-mail: contact@
athos-cruises.gr
Rodokalakis George (+30) 2377071071 – (+30) 6986107451 
E-mail: contact@athos-cruises.gr
Riga Pari (+30) 2377071370 E-mail: pari@athos-cruises.gr

Athos Sea cruises
Health & Safety 

Protocols


