(Serbest Çeviridir)
FONASBA COVID-19 BÜLTENİ
Ticari Denizcilik Faaliyetleri ile COVID-19 Yayılmasını Önlemek İçin Alınan Önlemler
Hakkındaki Güncelleme (No.1 – 18.03.2020)
COVID-19’a yönelik önlemler denetiminin yayınlanmasının ardından, üye birliklerden
18 Nisan 2020 tarihine kadar uygulanacak aşağıdaki güncel bilgiler alınmıştır.
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği, sınır yönetimi prosedürleri ile COVID-19'un önlenmesi ve yönetimi için kritik
öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanların ihracatını kapsayan İhracat Kontrolleri Uygulama
Mevzuatı hakkında güncelleme yapılmış ve bir rehber yayınlamış olup, her iki rehber de ekte
yer almaktadır. Belçika da bahse konu rehberleri yayınlamıştır.
Almanya
Mevcut durumda tüm limanlar açık olup sadece kargo işlemleri gerçekleştirilerek çalışmaya
devam etmektedir. Tüm yolcu trafiği (feribot ve kruvaziyer) sonlandırılmıştır. Genel olarak,
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan vatandaşların karaya çıkması yasaktır. AB üyesi olmayan
vatandaşlar için de personel değişiklikleri hala mümkün olmakla beraber uçuş bağlantısının
iptal edilmesi nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır.
Almanya’daki limanlara giriş yapacak gemide şüpheli bir vaka bulunması halinde, geminin
limana varışından önce liman sağlık yetkililerine başvurması gerekmektedir. Uzmanlar,
önlemler hakkında bilgilendirme yapacaktır. Almanya limanlarındaki sağlık idarelerinin
iletişim bilgileri aşağıda yer alan Hamburg şehri web sitesinde bulunmaktadır.
https://www.hamburg.de/bgv/akkue-hafenaerztliche-dienste/
Genel olarak koronavirüs hakkında güncel ve ayrıntılı bilgiler, hastalık kontrol ve önleme
konusunda Almanya'nın merkezi kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün web sitesinde yer
almaktadır. (https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html)
Ayrıca, Almanca ve İngilizce dillerinde bilgilerin mevcut olduğu https://www.deutscheflagge.de/de sitesi de incelenebilir.
Macaristan ile Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya
Yolcu gemilerinin işletilmesi, Macaristan, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya
limanlarında yasaklanmıştır. Bu gemilerin sınırları geçmeleri, personele ulaşılması veya
personel değiştirilmesi yasaklanmıştır. (Personel aynı ülkenin vatandaşı değilse, ayrılıştan
sonra en az 14 gün evde kalmaları gerekmektedir.)
Macaristan'a giriş ve çıkış sadece Macar vatandaşları tarafından yapılmaktadır.
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Kargo gemilerine dair herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Ancak Gemi Kaptanları
gemideki hastalık/yükse ateş durumlarını rapor etmek zorundadır.
Köstence'de (Romanya) İtalya'dan gelen herhangi bir geminin İtalyan limanından ayrıldıktan
sonra 14 gün boyunca karantinaya girmesi gerekmektedir.
Kenya
Mombasa Limanı tarafından Ek’te bulunan güncellenmiş rehber yayınlanmıştır. Ayrıca Göç
Dairesi, bir sonraki bildirime kadar Kilindini'de kıyı geçişlerinin yapılmayacağını bildirmiştir.
Fas
Koronavirüs salgınının son gelişmelerine müteakip Fas makamları tarafından kararlaştırılan
en son önlemler aşağıda yer almaktadır.






Tüm yolcu gemileri, feribotlar ve kruvaziyer hatları askıya alınmıştır.
Yabancı ülkelere yapılan tüm uluslararası uçuşlar askıya alınmıştır.
Ticari gemilerdeki yabancı personelin karaya inmesine izin verilmemektedir.
Geminin belgelerinin idarelere ve özel liman idarelerine iletilmesi elektronik liman
platformu veya internet üzerinden yapılmaktadır.
Bir sağlık denetçisi serbest pratika vermeden önce gemiye çıkarak gemi personelinin
hastalık belirtilerini veya ateşinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra gemiye
çalışma izni verilmektedir.
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Ticari Denizcilik Faaliyetleri ile COVID-19 Yayılmasını Önlemek İçin Alınan Önlemler
Hakkındaki Güncelleme (No.2 – 19.03.2020)
Avustralya
Avustralya Hükümeti, diğer ülke vatandaşlarının, varıştan itibaren 14 gün boyunca kendilerini
izole etmelerini gerektiren tedbirler getirmiştir. Ayrıca gemi personelinin, son limandan
ayrıldıktan sonra en az 14 gün gemide kalması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Avustralya
hükümeti deniz emniyeti idaresi Maritime Safety Queensland ile bazı liman idareleri daha sıkı
tedbirler alarak, bir geminin veya gemideki herhangi bir kişinin son 14 gün içerisinde başka
bir ülkede bulunması durumunda bahse konu geminin kıyılarına yanaşmasına izin
vermemektedir. Batı Avustralya'daki Albany, Bunbury ve Esperance liman idaresi Southern
Ports, denizaşırı bir limandan ayrılan gemilerin 14 gün boyunca girişini yasaklarken, Yeni
Güney Galler Liman İdaresi, bazı yurtdışı limanlarından gelen gemilere yanaşma ve işletme
sınırlamaları uygulamaktadır.
Avustralya'ya yapılan uluslararası deniz ticaretinin önemi ve komşu ülkelerden gelen kısa
transit süreleri göz önüne alındığında, bu önlemler tepki uyandırmıştır.
(https://shippingaustralia.com.au/banning-cargo-ships-during-covid-19-outbreak-poses-riskof-severe-harm-to-australians/)
Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs Liman Başkanlığı tarafından uygulanan kısıtlayıcı tedbirlere göre, mevcut
durumda kesin olarak Güney Kıbrıs limanlarında aşağıdaki önlemler uygulanmaktadır:









15 Mart 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca yolcuların kruvaziyer gemilerinden
inmesi yasaklanmıştır.
Geminin türüne bakılmaksızın limanlarda ya da açıkta herhangi bir personel değişikliği
yapılması ya da gemiye personel katılması yasaklanmıştır.
Personelin gemiden ayrılarak yapması gereken denetimler söz konusu olduğunda,
aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde izin verilmektedir:
o Personelden sadece bir kişi gemiden ayrılabilmektedir,
o Denetim süresi kısa olmalıdır,
o Sorumlu acente, faaliyet gösterecek personeli çıkarması için İşletmecileri ve süreç
tamamlanana kadar izlemesi için Limanlar ve Deniz Polisi’ni konu hakkında
bilgilendirmelidir.
Askeri Gemiler: Notam Verbatim’den sonra limana girişe izin verilmektedir ancak
mürettebatın inmesi yasaklanmıştır.
UNIFIL: Liman kıyı tesislerinde bulunan Lübnan Geçici Birleşmiş Milletler Gücü (United
Nations Interim Force in Lebanon-UNIFIL) mensuplarına herhangi bir kısıtlama
getirilmemiş olup, UNIFIL gemi mürettebatının karaya çıkmaları ve ülkenin iç bölgelerine
girişleri yasaklanmıştır.
Limanda ya da demirleme bölgesinde, gemide bulunan personel veya yolcu ile ilgili acil
sağlık durumlarında istisnai olarak denizcilik acenteleri, Sağlık Hizmetleri onayı
sonrasında bahse konu hastanın taşınması ve tedavi sürecini yürütebilecektir.
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Gemi personeli ile iletişimde bulunulmadan kargo operasyonlarının yürütülmesi haricinde
kişilerin herhangi bir nedenle gemilere girmesine izin verilmemektedir. Gemilere
binmesine izin verilenler:
o Yükleme görevlileri / United Stevedoring Şirketleri personeli,
o Halat bağlama-çözme personeli,
o Sörveyörler (Gemiye binmelerine sadece denetleme faaliyetlerini yürütmek için
izin verilmektedir. İdari görevler uzaktan gerçekleştirilmelidir.),
o İlgili acente tarafından DP World Limassol’e yazılı olarak geminin bulunduğu
yerin bildirilmesinin ardından gemi personelinin izole edilmesinden sonra gemiye
binilmeye izin verilmektedir.
Terminalde aktif olan özel kuruluşlarının, Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine tam olarak
uymaları kaydıyla faaliyet göstermesine izin verilmektedir.
Limana giren herkesin kesinlikle Tıbbi Hizmetler talimatlarına uyması gerekmektedir.
Bahse konu tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması Liman ve Deniz Polisi ile Göçmen
Bürosu sorumluluğundadır.

Yukarıda belirtilen tüm önlemler 16.03.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Mısır







Tüm limanlar hala açık olup gemiler çalışmaktadır (Bu bültenin yayınlanma tarihi
itibarıyla).
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm ithal kargo ve konteynerler, karantina yetkilileri
tarafından sağlık açısından uygun hale getirilmektedir.
Mısır limanlarına yanaşan gemiler kontrol edilmektedir. Herhangi bir enfeksiyon
bulunması durumunda, gemi ve personeli 14 gün boyunca karantinada tutularak hastaların
hastaneye sevki gerçekleştirilmektedir.
Gemiler Mısır limanlarına girmeden önce, personel ve yolcu listesini, giriş yaptığı son 10
limanı, narkotik listesini, Deniz Sağlık Beyan formunu ve aşı listesini ibraz etmelidir.
Mevcut durumda COVID-19’un Mısır’daki denizcilik sektörü üzerindeki etkisi düşük
seviyededir.

Avrupa Birliği
Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı, COVID-19'un etkisini hafifletmek için alınacak önlemleri
görüşmek üzere 18 Mart 2020 tarihinde AB Ulaştırma Bakanları video konferansı
düzenlemiştir.
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