TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
GEMİDE COVID VAKASI TESPİT EDİLDİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
UYGULAMA REHBERİ
Limanda iken:
Hastalık şüphesi olan/lar derhal bir kamarada izole edilmeli ve gemideki tüm personel derhal
koruyucu melbusatını (Eldiven, maske, gözlük ve tek kullanımlık beyaz kıyafet) kuşanmalı
Gemi zaman geçirmeksizin durumu şirketine ve liman otoritelerine bildirmeli, şirket de aynı zamanda
bu durumu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne telefon ile iletmeli
Gemi bulunduğu limandan telemedicine hizmeti alabileceği gibi dünyanın neresinde olursa olsun
Türkiye’deki tele sağlık hizmetleri kapsamında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün
444 83 53 numaralı hattının aranabileceği unutulmamalı, ayrıca şirketin tele sağlık hizmeti var ise
buradan da destek almalı
Hastanın gemiden tahliyesi ve bir sağlık kurumuna götürülmesi işlemi için ya yerel acente ile ya da
şirket temsilcisiyle irtibat kurulmalı ve sahilden sağlık hizmeti alımı konusunda şirkete danışılmalı
Gemideki gemi adamları tahliye aşamasında hastadan kesinlikle uzak durmalı
Bir gemide salgınla ilgili bir şüphe oluştuğu durumda derhal bu kişi ile temas edenlerin tespiti için bir
filyasyon çalışması yapılmalı
Hasta gemiden çıktıktan hemen sonra hastanın kamarası, gezinti yerleri ve tüm gemi dezenfekte
edilmeli
Hasta ile yakın temas edenler hemen izole edilmeli ve kamaralarında tıbbi gözlem altına alınmalı
Bu durum ile karşılaşan gemiler safe manning kapsamında gemi adamı eksiklerini tamamlamalı ve 14
günlük karantina gözlemlerini yapmalı ya da mümkünse dezenfeksiyondan sonra tüm gemi
adamlarını değiştirip geminin seferine imkan tanımalı ve gemiden çıkan gemi adamları karantina
altına almalı

Seyirde İken:
Hastalık şüphesi olan/lar derhal bir kamarada izole edilmeli ve gemideki tüm personel derhal
koruyucu melbusatını (Eldiven, maske, gözlük ve tek kullanımlık beyaz kıyafet) kuşanmalı
Gemi derhal durumu şirketine bildirmeli, şirket de aynı zamanda bu durumu Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğüne telefon ile iletmeli
Gemi kendisine en yakın limandan telesağlık hizmeti talep etmeli ve onların talimatına göre hareket
etmeli ve dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye’deki tele sağlık hizmetleri kapsamında Türkiye
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 444 83 53 numaralı hattının aranabileceği
unutulmamalı
Gemi personeli ve sahildeki sağlık ekibi hastanın durumunu beraberce değerlendirmeli. eğer hastanın
durumu stabil ise bu durumda gemi limana vardığında daha detaylı inceleme için hastayı lokal bir
hastaneye götürülmeli
Hastanın durumunun kritik olduğuna kanaat getirilirse, o zaman hastayı acil müdahale için en kısa
zamanda ve olabilecek en hızlı şekilde en yakın sahil sağlık tesislerine gönderim için gerekli girişimler
yapılmalı
Hastayla yakın temastan kaçınılmalı ve hasta kamarasında sıhhi gözlem altına alınmalı
Hasta gemiden çıktıktan hemen sonra hastanın kamarası, gezinti yerleri ve tüm gemi derhal
dezenfekte edilmeli

Fiziksel Tedbirler
Hasta ile personel arasındaki iletişim geminin dâhili iletişim sistemi ile kurulmalı
Personelin diğer personelle etkileşimi derhal sınırlandırılmalı ve kendi kamarasında (revirde değil)
dinlendirilmeli
Gemide karantina uygulaması International Medical Guide içerisinde yer alan ilgili bölüme (Isolation)
uygun gerçekleştirilmeli
Hastalık şüphesi olan personelin kapısı kapalı tutulmalı, kapı altındaki ızgara kapatılmalı, kamaradaki
havanın kapının altından tekrar sisteme dönmemesi sağlanmalı
Personelin kamarası tercihen lumbuz açılarak sık sık havalandırılmalı, ihtiyaç halinde ısıtma seyyar
ısıtıcı vasıtasıyla sağlanmalı
Kamarada tuvalet kısmında bulunan hava emen aspiratörlerin çalışır vaziyette olduğuna emin
olunmalı
Şüpheli vakanın soluduğu havanın yaşam mahalline yayılmadığından emin olunmalı
Şüpheli vaka sayısı fazla ise bunlar aynı gemi bölümünde fakat ayrı kamaralarda kapıları kapalı olarak
ikamet ettirilmelidir.
Hastalık şüphesi olan personel ve onunla ilgilenen kişi mutlaka maske, eldiven ve gözlük
kullanmalıdır. Hastaya yardım için görevlendirilen personelin gözlük yanında yüz siperliği kullanması
gerekmektedir.
Hastalık şüphesi olan personelin atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilmeli, çamaşırları elde yıkanmalı,
banyo ve tuvaleti ayrılmalı, ikamet ettiği mahal düzenli havalandırılmalı ve çamaşır suyu ile
dezenfekte edilmeli
Hastalık şüphesi olan personelin yemek için kullandığı tabak, çanak vb. mümkün olduğunca kullan at
tipinde olmalı, her durumda bulaşıkları diğer personelden ayrı olarak çok iyi dezenfekte edilmeli
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Seyirde iken gemide ortaya çıkabilecek bir vakaya yönelik olarak kişisel koruyucu melbusata (Tek
giyimlik tulum, ağızlık, gözlük ve eldiven) yönelik minimum stok durumu sürekli muhafaza edilmeli ve
korunmalı

Eğitim
Gemide bir salgın vakası tespit edildiğinde yapılacaklara yönelik bir senaryo dâhilinde kısa bir case
study hazırlanmalı ve hitamında fiili bir eğitim yapılmalı,
Tüm personel COVİD semptomlarına ilişkin bilgilendirilmeli,
Bu eğitimde kim, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacak sorularının cevapları aranmalı

Rapor Verme
Uluslararası sularda seyirde olan gemiler hastalığın tespitinde veya şüphesinde ilgili makamlara
“Maritime Decleration of Health” vermeli ve bu formu eksiksiz doldurmalı
İstenildiği takdirde aşağıdaki bilgiler de ilave olarak ilgili makamlara iletilmeli
- Gemi Adı, Gemi Tipi, Bayrak Devleti, Kayıtlı Olduğu Liman, IMO Numarası, Gemideki Personel Sayısı
- Geminin son 14 gün içinde ziyaret ettiği limanlar
- Şüpheli vakanın ortaya çıkış tarihi ve zamanı, geminin mevkii
- Şüpheli vakanın adı, soyadı, cinsiyeti, görevi, doğum tarihi, vatandaşı olduğu ülke, gemiye katılış
tarihi
- Hastanın ölçülen ateş değerleri, semptomlar (Her bir semptomun görüldüğü zaman çizelgesi),
muhtemel sebepler, alınan tedbirler ve vakanın gelişimi
- Eğer hasta gemiye katılışından itibaren 14 gün içinde salgına yakalanmış ise, katılmadan önce ilişki
içinde olduğu yakınlarının adı, soyadı ve adresi

Diğer
Şirketler hastasının durumunu takip ederek bulunulan ülkede hasta gemi adamına yeterli tedavi ve
ilginin sağlanmadığına kanaat getirirse, hastanın ülkemize getirilmesi için Sağlık Bakanlığından talepte
bulunmalı

İstenildiğinde 7/24 Türk Armatörler Birliği ile iletişime geçilebilir.
Mail Adreslerimiz: info@armatorlerbirligi.org.tr, armatörler@armatorlerbirligi.org.tr
Telefon Numaramız: 90 212 252 6263
www.armatorlerbirligi.org.tr adresindeki internet sitemizden “Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz” kısmı
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