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Öncelikle, 2üi9-nCoV enfeksiyonunun görüldüğii üIke ve limanlara sefer yapan gemi

mürettebatı kara ile miimktin olduğunca a? temas etmelidir. Eu lİmaniarda hasta inşanlarİa
temastan kaçınılmaiı, hastaların yoğun oiarak bulunması nedeniyle mtimkiinse sağlık
merkçzlerino gidiimemçlidir. Ayrıca gıda giivenliğine dikkat edilrııeli, yabani ve evcİl
hayvanlarla teınaştan kaçınılmalı ve el hijyenine tlikkat edilmşlidir.

Yabancı limanlardan Tiifk timanlanna gelmekte olan gemilerde şefer sırasında 2019-nCoV
eııfeksiyonunun beiirtisi (Ateş, Ökıtl*ik, Eoğaz Ağnsı, Nefes Darlığı ) gdsteren yolcu veya
mtirettebat bulırrıması halinde, lıasta yolcunurı gemi reviri veya ayrı bİr kamarada İzolasyoııu
sağlanmalıdır. Gemi kaptanı tarafindan durum Telesağlık merkezine (2l? 444 83 53)

bildidletek Telesağlık merkezinin talimatlan doğrultusrında hareket edilmelidir,

Eu siireçte uygulanan tiim sağtık işlemlori Halk Sağlığı 6enel Müdürlüğü 2ül9-nCoV
Hastalığı §ağlık Çatışanlan Rehberi doğruitusunda yiiriitüliir. Gemİdeki olaşı vaka tanımına

uyan yolcu veya miirettebat bulunması durumunda, vakanrıü belfulenmiş hastaneye nakli iÇin
§ağlık Miidütltikleri ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler koordinasyon içinde yılrütülür. Bu
tiir gemilerin yolcu ve mürettebatı liman içerirıde pasaport kontrol noktaları.na mümkün
olduğunca yakın otan belirti kapd*dan kabul edilmelidir ve mümkünse bu yolculann geÇtİği

giizerg§htaki hava sirkiilasyönu arHnlmalıdıı

Ölası vaka durıımunda vaka ile tçmas eden sağlık personelİ ve diğer kaırıu kurumları
personeli ternas e§ila§mda tıbbi maske lnıIlanmalı ye temas sol]rail eller en az ?ü safiiyt
boyunca sabıın ve suyla yıkanmalıdır. Sabıın veya §uyun olmadığı durumlarda işç alkol bazlı el
dezşnfektaff kullaaıLabilir.

20l9-nCoV enfeltsiyonunun eörildtlğü ülke ve limanlaıa sefer yapan gemİ yolcu ve

miuettçbahnın Tfırkiye'dş iken hastalanmalat durumundq Tiirk vatandaşı olmayanların
önce[ikle ülke temsilcitiklerini arayarak durumlannı bildirmçIeri ve sağlık kııruluşuna
temsilcilikleri aracılığıyla riskli btilgeden gçldiklerini bçliıtçrek başvurmalan sağlanmalıdır.
Tüık vatandaşlanrun ise doğrudarı olarak 112 acil ıağlık hitmetlşri ile iletişime gşÇmelerİ ve
riskli bölgeden geldiklerid belirtrileleri gerekmektedir.
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Yabancı limaniarından gelerek Türk Eoğazlaıından tranşit geçiş yaparnk yabannı hir
liınana giden veya serbest geçiş yaparak bir Türk limaruna gitmek isteyen gemiler Tıırk
Boğazları bOigesinde gemiye lolavuz kaptan alabilmekte, personel değişimi, hasta çıkarma ile
tamit ve bşnzeri nedenlerle kara ile teınas işlemlerini gerçekleştirebilmektcdirler.

Bu ıredenie yabanoı limandan gelen gemileıin Tüfk Boğazlnnna giriş yapmadan iinçe
gemideki §on sağlık durumunu gosteren Deniz Sağlık Eildirimini elektrçnik olarak
https:l1www.hssHm.gov.trjgglineislemler/DenizSFglikBildirimiüiris,aspx adresinden veya
İstanbul Eoğaa için rumelifeneri@J-ısşFm,gov.tr, Çanakkale Bağazı içinse
can*kkflle(Ohşsgm.gov.1{ mail adreslerinden ilgili Eoğa-z. Sağlık Denetleme Merkezine
göndermeleri gerekmektedir. Deniz Sağlık Bildirimini clelctroııik o}arak gönderemeyen
gemilerin işe bu bildirimlerini kıtavuz kaptan almadan önce boğaz girişinde yapılan sağlık
korıtrolti esnasında sağlık görevlilerinc vermesi gerekrnektedir. Aynca gemiye ait Geıııi
Mürçttçbat Listesi, Gemi Yolcu Listeşi., üemi Kaıgo Manifestoşu ve Gemi Tonaj Seıtifikası
belgeleri geıninin sağlık s§rgusu stasında eksiksiz olarak ilgili sağlık göıevlilerinc verilmelidir_

Gemi tarafından yapılan Deniz §ağhk Bildirimi ilgili rnerkezce titizlikle incelçnir ve
yapılan risk değerlçndirmesi soRuöurrdahaik snglı$ açuından uygurı bultınan gemileıe kılavuz
kaptan alabilme, personel değişimi, hask çıkarnra ve kara ilş ttmas işIemlerini yapma izni
veriIir.

Yapılan risk değerlendirmesinde gemide halk sağlığı tşhdidi bulunrluğunun tespit
edilınesi halinde ise Gemi Trafik Hizırıctleri bilgilendirilerek gemiye binecek olan Lılavııe
kaptarun kişisel koruyırcu dongnrm tıbbi mgske ve eldiven kullarıarak g*miye binmesi gerektiği
bŞliıtilir. Gemideki 3ü19-nCoV Hastahğı olşsı vaka tanımına uyan yolcu veya miirettebat
bulunması ve vakanıtı gemiden çıkanluıak istenmesi durumund4 vakaııın uygun hastaneye
fuanşferi sağlaıur.
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