Hallo ISM’ers
Het is niemand ontgaan: het Corona-virus houdt de gemoederen goed bezig.
Overal worden voorzorgsmaatregelen genomen en protocollen opgesteld, vooral daar waar mensen
samen komen of zijn gekomen. Ook bij RBG is er een protocol aanwezig, omdat we niet voor 100%
kunnen uitsluiten dat schepen een beroep op ons doen.
Sowieso de schepen die nu varen en waar de trainees en crew met het vliegtuig aan komen of door
passagiersterminals lopen, maar ook de schepen die straks hun eerste tochten van 2020 varen: hoe
kan je voorkomen dat trainees of crew het virus mee aan boord neemt en wat moet je doen als het je
toch overkomt?
De kans is klein, maar graag denken wij mee over maatregelen voor, tijdens en na een besmetting aan
boord.
Veel informatie is te vinden op de informatiesite van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid19/vragen-antwoorden en voor het juridische gedeelte verwijzen wij graag naar de informatiepagina die
de BBZ heeft opgesteld (https://www.debbz.nl/nieuws/coronavirus).
Wij adviseren om zowel voor de reder als voor de kapitein/schip een protocol op te stellen: Wie-watwaar-wanneer. Als je een protocol hebt, heb je nagedacht over de mogelijke consequenties en overvalt
zo’n situatie je niet.
è Voor de reder: Wat is je antwoord als een klant vraagt wat je beleid is in het kader van Corona?
Kan je uitleg (en daarmee rust) geven?
è Voor de kapitein: Waar vaar je heen? Weet je hoe en waar je de lokale gezondheidsinstanties
kunt vinden waar je informatie/richtlijnen kan krijgen? Hoe zorg dat je crew en trainees die
richtlijnen opvolgen? Heb je een beleid met betrekking tot desinfectie? Heb je voldoende
desinfectiemiddelen aan boord? Heeft het safety committee alle informatie?
En misschien de belangrijkste vraag voor alle partijen: weet je wat je moet doen als je een besmet
persoon aan boord hebt? (Wat is isoleren precies? Kan je bij jou aan boord een patiënt isoleren? Hoe
kan je voorkomen dat je als schip vast komt te liggen/voor anker moet blijven?)
Bij enige twijfel: bel de RMA, telefoonnummer: 0223 542500 (is het advies van de RMA)
Wij geven geen richtlijnen, maar denken graag mee. Schroom niet om contact met ons op te nemen!
Met vriendelijke groeten, team RBG

