Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ)

Επιβάτες &
πληρώματα
που δεν
νοσούν ή δεν
εμφανίζουν
συμπτώματα

Προσωπικό
ελέγχου κατά
την επιβίβαση

Χειριστές
τροφίμων

Χειριστές
φορτίων &
αποσκευών

Προσωπικό
καθαρισμού &
απολύμανσης
για την
καθαριότητα

μετά από
επιβεβαιωμένο
κρούσμα (σε
περίπτωση που
δεν υπάρχει
κρούσμα
εφαρμόζονται τα
συνήθη μέτρα)

Μάσκα υψηλής
αναπνευστικής
προστασίας

Πλήρωμα
συντήρησης κατά

την αντικατάσταση
φίλτρων αέρα σε
μονάδες χειρισμού μετά
από έξαρση
κρουσμάτων COVID-19
πάνω στο πλοίο

Ασθενής
ταξιδιώτης

©ECDC

χ

χ

χ

κατά την είσοδο
σε χώρο
απομόνωσης
υποπτου
περιστατικού

Χ

χ

Ιατρική μάσκα

Ιατρικό
Προσωπικό

χ

* Εάν υπάρχει
διαθέσιμη μάσκα
υψηλής
αναπνευστικής
προστασίας μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
αλλα θα πρέπει να
δίνεται
προτεραιότητα για
διαδικασίες
δημιουργίας
αερολύματος)

©ECDC

Γυαλιά (ή
ασπίδα
προσώπου)

Χ

©ECDC

Aδιάβροχη
ρόμπα μιας
χρήσης με
μακριά μανίκια
©ECDC

(μόνο στα πλοία που
πραγματοποιείται
θερμομέτρηση κατά
την επιβίβαση)

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

Γάντια μίας
χρήσης
©ECDC

Ανθεκτικά
γάντια (πάνω
από τα γάντια
μίας χρήσης)

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

©ECDC

Μη-ιατρική
μάσκα
(“υφασμάτινη
μάσκα”)

Μπότες
(Γαλότσες)

χ

χ

©ECDC

Επιπλέον οδηγίες

Πραγματοποιείτε
συχνή υγιεινή
χεριών

Πραγματποιείτε
συχνή υγιεινή
χεριών

Δίχτυα μαλλιών

Χρήση
θερμομέτρων
χωρίς επαφή /
κάμερες
θερμικής
απεικόνισης

Παπούτσια
εργασίας για
μείωση ολίσθησης

Πραγματοποιείτε
συχνή υγιεινή
χεριών

Άλλα ΜΑΠ για
θέματα ασφάλειας
ανάλογα με την
εκτίμηση κινδύνου

Τα γάντια δεν
απαιτούνται εκτός
εάν
χρησιμοποιούνται
για προστασία από
μηχανικούς
κινδύνους

Περιορισμένη
συνέντευξη /
παρατήρηση
Εάν είναι
δυνατόν,
χρησιμοποιήστε
γυάλινο ή
πλαστικό
διαχωριστικό

Καθαρά ρούχα

Πραγματοποιείτε
συχνή υγιεινή
χεριών
Διατηρήστε
απόσταση
τουλάχιστον 1
μέτρου

Πραγματοποιείτε
συχνή υγιεινή
χεριών
Διατηρήστε
απόσταση
τουλάχιστον 1
μέτρου

Πραγματοποιείτε
συχνή υγιεινή
χεριών

Πραγματοποιε
ίτε συχνή
υγιεινή χεριών

Πραγματοποιε
ίτε συχνή
υγιεινή χεριών

ΜΑΠ για λοιπό προσωπικό (π.χ. Πλοηγοί, ναυτιλιακοί πράκτορες, άλλοι επισκέπτες)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Στο μεταφορικό μέσο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΤΕ

ΠΟΥ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΑΠ
•

Λοιπό
προσωπικό
που εισέρχεται
στο μεταφορικό
μέσο πριν την
εκτίμηση από
τις αρχές:
• Πλοηγοί
• Ναυτιλιακοί
πράκτορες
• Άλλοι
επισκέπτες

Αν υπάρχει
πληροφόρηση για
ύποπτο περιστατικό
στο μεταφορικό μέσο

Στον χώρο
απομόνωσης

Εκτός χώρου
απομόνωσης

Αν δεν υπάρχει καμία
πληροφορία για
ύποπτο περιστατικό
στο μεταφορικό μέσο
ή καμία πληροφορία
γενικά

Σε όλες τις
περιοχές

•
•
•
•

Ιατρική μάσκα

* Εάν υπάρχει διαθέσιμη Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας ( δοκιμασμένη για την καλή εφαρμογή της, με
βαλβίδα ή χωρίς βαλβίδα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Γυαλιά (ή ασπίδα προσώπου)
Γάντια μίας χρήσης
Aδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης με μακριά μανίκια
Πραγματοποιείτε συχνή υγιεινή χεριών

•
•
•
•

Ιατρική μάσκα
Γάντια μίας χρήσης
Πραγματοποιείτε συχνή υγιεινή χεριών
Διατηρείστε 1,5 μέτρο απόσταση

•
•
•

Ιατρική μάσκα ή αν δεν υπάρχει υφασμάτινη μάσκα
Πραγματοποιείτε συχνή υγιεινή χεριών
Διατηρείστε 1,5 μέτρα απόσταση σε εξωτερικούς χώρους

