Informatie en advies: Veilig werken aan boord van schepen in quarantaine
Een schip in quarantaine plaatsen gebeurt in principe altijd in overleg tussen de Port Authority en een arts van de afdeling
Infectieziekten van de GGD van de haven waar het schip naar toe vaart. De scheepsagent is op de hoogte. Bemanningsleden mét klachten
zijn in isolatie in hun cabin. Alleen als het strikt noodzakelijk is, kan er een bepaalde dienst naar binnen; mits er veilig wordt gewerkt.
Hieronder volgen instructies en tips om dat te doen.
Bunkeren: (leveren van brandstof, drinkwater): De werkzaamheden vinden buiten plaats.
Basisveiligheid: Houd 1.5m afstand, draag tijdens de werkzaamheden aan dek een medisch mondneusmasker, was regelmatig je handen. Ga niet naar
binnen in de facility.
Scheepsafval (ophaaldienst): De werkzaamheden vinden buiten plaats.
Basisveiligheid: Houd 1.5m afstand, draag tijdens werkzaamheden aan dek een medisch mondneusmasker, was regelmatig je handen. Ga niet naar binnen
in de facility. NB: Het (huishoudelijk) afval van dit schip behoeft geen speciale behandeling.
Scheepsbevrachting (toelevering proviand, onderdelen, etc.): De werkzaamheden vinden buiten plaats.
Basisveiligheid: Houd 1.5m afstand, draag tijdens werkzaamheden aan dek een medisch mondneusmasker, was regelmatig je handen. Ga niet naar binnen
in de facility. Let op: bij grote hoeveelheden lopen de mensen vaak door elkaar om de vele spullen te sjouwen. Blijf alert.
Documenten tekenen bij ontvangst: Dit vindt buiten plaats.
Basisveiligheid: Draag een medisch mondneusmasker. Reik de papieren met gestrekte arm aan en wacht op afstand (1.5m) tot deze zijn ondertekend. Het
ondertekende document met gestrekte arm weer terugnemen. Ga niet naar binnen in de facility. Was regelmatig je handen.
o ADVIES: maak gebruik van je eigen spullen, zoals een eigen pen.
o TIP: Zorg dat je altijd een flesje handalcohol of hygiënische doekjes voor de handen bij je hebt.

Draag te allen tijde je mondneusmasker als je aan boord bent en probeer je tijd aan boord zo kort mogelijk te houden.
De volgende beroepsgroepen moeten voor hun werkzaamheden in de facility zijn: LOODS, LOADING MASTER, SURVEYOR, STUWADOOR.
Het onderstaand advies geldt daarnaast ook voor overige beroepsgroepen die een bezoek aan boord niet uit kunnen stellen. Voor deze mensen en
hun werkzaamheden is de basisveiligheid wat aangescherpt:
Je hebt altijd bij je:
• enkele schone, medische mond-neusmaskers, minimaal chirurgisch mondneusmasker type IIR. Zie ook het infoblad over het veilig en juist
gebruik van mondneusmaskers. Bijvoorbeeld: het mondneusmasker elke drie uur verwisselen. Geen hergebruik.
• een goed aansluitende veiligheidsbril/spatbril of een face shield.
• een flesje handalcohol of hygiënische doekjes voor de handen.
• je eigen eten en drinken (indien langer aan boord). Eventueel een eigen koffiemok, plus melk/suiker/lepeltje. Probeer zo veel mogelijk eten en
drinken aan boord te vermijden.
Draag te allen tijde de hierboven voorgeschreven PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) en ga hier bewust mee om.
Bewaar voortdurend de veilige afstand (1.5m) tijdens het samenwerken. Ook buiten aan dek en bij het samenwerken achter een beeldscherm.
o TIP: zorg dat er voldoende pakketten met bovenstaande benodigdheden klaarliggen, thuis of op kantoor. Controleer geregeld of dit
‘quarantainepakket’ nog compleet is. De loods zou ervoor kunnen kiezen om deze maatregelen voorlopig standaard te volgen.
o ADVIES: Hou in de gaten dat er niet teveel mensen (onnodig) in de ruimte zijn. Is het druk? Wacht dan even buiten op de gang. Neem het
tafeloppervlak van tevoren af, voordat je je spullen op tafel zet. Vraag om een aparte ruimte als je langer achter je laptop moet werken.
Algemene maatregelen
• Pas regelmatig handhygiëne toe. Handen wassen met water en
vloeibare handzeep; afdrogen met papieren wegwerpdoekjes.
Gebruik geen stuk zeep of katoenen handdoek, vraag om de juiste
middelen, deze zijn aan boord verplicht. Tussendoor kun je je eigen
handhygiënemiddelen gebruiken.
• Tijdens je verblijf aan boord, zo min mogelijk eten en drinken. Denk
aan zorgvuldig handhygiëne toepassen. Neem je eigen eten mee.
TIP: Neem je eigen koffiebeker en eventueel melk & suiker mee.
• Vermijd aanraking van het eigen gezicht: kom niet aan mond, neus
en/of ogen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze
direct weg. Pas daarna direct handhygiëne toe.
Voor vragen over het coronavirus: kijk op de website van de Rijksoverheid1 of bel het informatienummer: 0800-1351.
Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De GGD verstrekt adviezen gebaseerd op informatie van het RIVM, deze adviezen kunnen wijzigen. Kijk
voor het meest actuele protocol van de GGD Amsterdam op https://www.ggd.amsterdam.nl/hygiene/ship-sanitation/.
Voor vragen over de protocollen kunt u bellen met de GGD Amsterdam via 020-5555202.
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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