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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού πλου εάν εμφανιστούν συμπτώματα 

COVID-19 (βήχας, πυρετός, δυσκολία

υπεύθυνος του σκάφους 

1135 ή στο τηλέφωνο 

με το OLYMPIA RADIO μέσω VHF κανάλι 16 ή με individual call 

(OLYMPIA RADIO MMSI 002371000

MEDICO.  

Σε περίπτωση θετικής 

κρούσματος από το νέο κορωνοϊό (2019

σκάφος να εγκαταλείψει τον αγώνα. Παράλληλα π

καταγραφή αυτού από τον υγειονομικό υπεύθυνο του σκάφους

με τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Παράρτημα 8, Διεθνής Υγειονομικός 

Κανονισμός) και υποβολή της

επιστρέψει στον λιμένα ελλιμενισμού του

Ο υγειονομικός υπεύθυνος τ

επιβαίνοντες στο πλοίο για την εμφάνιση ύποπτου κρούσματος. Όλοι οι 

επιβαίνοντες στο πλοίο πρέπει να ενημερωθούν ότι οφείλουν α) να 

αναφέρουν στον υγειονομικό υπεύθυνο, αν έχουν έρθει σε στενή επαφή με 

το ύποπτο κρούσμα

ενημερώσουν αμέσως τον υγειονομικό υπεύθυνο.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον κατάπλου στον λιμένα ελλιμενισμού πρέπει ν’ 

ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

1. Χορήγηση μάσκας στον ασθενή για αποφυγή περαιτέρω διασποράς 

σταγονιδίων. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να καλύπτει το βήχα 

του (π.χ. με χαρτομάντηλο). 
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ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

«ΛΙΜΝΗ-Κ.ΡΙΤΣΩΝΗΣ 2020» 

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού πλου εάν εμφανιστούν συμπτώματα 

19 (βήχας, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή) τότε ο υγειονομικός 

υπεύθυνος του σκάφους  πρέπει να επικοινωνήσει είτε με τον

1135 ή στο τηλέφωνο  2105212000 για εκτίμηση περιστατικού, είτε 

με το OLYMPIA RADIO μέσω VHF κανάλι 16 ή με individual call 

(OLYMPIA RADIO MMSI 002371000) για προσφορά υπηρεσίας 

Σε περίπτωση θετικής εκτίμησης πρέπει να γίνει διαχείριση 

από το νέο κορωνοϊό (2019-nCoV). Υποχρεούται αρχικά το 

σκάφος να εγκαταλείψει τον αγώνα. Παράλληλα πρέπει να γίνει 

από τον υγειονομικό υπεύθυνο του σκάφους

με τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Παράρτημα 8, Διεθνής Υγειονομικός 

Κανονισμός) και υποβολή της στις λιμενικές αρχές της Λίμνης

επιστρέψει στον λιμένα ελλιμενισμού του. 

Ο υγειονομικός υπεύθυνος του πλοίου οφείλει να ενημερώσει τους 

επιβαίνοντες στο πλοίο για την εμφάνιση ύποπτου κρούσματος. Όλοι οι 

επιβαίνοντες στο πλοίο πρέπει να ενημερωθούν ότι οφείλουν α) να 

αναφέρουν στον υγειονομικό υπεύθυνο, αν έχουν έρθει σε στενή επαφή με 

το ύποπτο κρούσμα και β) σε περίπτωση που ασθενήσουν, να 

ενημερώσουν αμέσως τον υγειονομικό υπεύθυνο. 

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον κατάπλου στον λιμένα ελλιμενισμού πρέπει ν’ 

ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

Χορήγηση μάσκας στον ασθενή για αποφυγή περαιτέρω διασποράς 

αγονιδίων. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να καλύπτει το βήχα 

του (π.χ. με χαρτομάντηλο).  

ΧΑ Λ Κ Ι Δ Α Σ  

34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ 

19 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού πλου εάν εμφανιστούν συμπτώματα 

στην αναπνοή) τότε ο υγειονομικός 

πρέπει να επικοινωνήσει είτε με τον ΕΟΔΥ στο 

2105212000 για εκτίμηση περιστατικού, είτε 

με το OLYMPIA RADIO μέσω VHF κανάλι 16 ή με individual call 

) για προσφορά υπηρεσίας 

διαχείριση ύποπτου 

Υποχρεούται αρχικά το 

ρέπει να γίνει 

από τον υγειονομικό υπεύθυνο του σκάφους σύμφωνα 

με τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Παράρτημα 8, Διεθνής Υγειονομικός 

αρχές της Λίμνης ή δύναται να 

ου πλοίου οφείλει να ενημερώσει τους 

επιβαίνοντες στο πλοίο για την εμφάνιση ύποπτου κρούσματος. Όλοι οι 

επιβαίνοντες στο πλοίο πρέπει να ενημερωθούν ότι οφείλουν α) να 

αναφέρουν στον υγειονομικό υπεύθυνο, αν έχουν έρθει σε στενή επαφή με 

και β) σε περίπτωση που ασθενήσουν, να 

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον κατάπλου στον λιμένα ελλιμενισμού πρέπει ν’ 

Χορήγηση μάσκας στον ασθενή για αποφυγή περαιτέρω διασποράς 

αγονιδίων. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να καλύπτει το βήχα 



                                        Ι Σ Τ Ι Ο Π Λ Ο Ϊ Κ Ο Σ  

    Λ. ΘΡΑΣ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ 

     

 

 

2. Απομόνωση του ασθενούς σε καμπίνα ή άλλο ιδιαίτερο χώρο με ατομική 

τουαλέτα και σίτιση στην καμπίνα. Η πόρτα της καμπίνας πρέπει να 

παραμένει κλειστή. 

3. Συνιστάται η αποφυγή επισκεπτηρίου στην καμπίνα. Αποφεύγεται η 

είσοδος άλλων ατόμων, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, π.χ. παροχή 

φροντίδας, καθαριότητα καμπίνας. Συνιστάται να οριστεί συγκεκριμένο 

μέλος του πληρώματος για τη φροντίδα του ύποπτου κρούσματος,

δυνατό, και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των μελών πληρώματος 

που έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή.

Επιπρόσθετα οφείλει να ενημε

Στενό στο τηλέφωνο 6936165112

Κατά την παραμονή στην Λίμνη

(βήχας, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή), επικοινωνήστε με τον Chief 

Medical Officer στο τηλέφωνο 6936165112

με το Περιφερειακό 

σε εκτίμηση του περιστατικού και θα συντονίσουν περαιτέρω ενέργειες. Σε 

περίπτωση θετικής εκτί

του σκάφους στο οποίο ανήκει ο ασθενής, οφείλει να ακολουθήσει τις 

οδηγίες της Λιμενικής Αρχής Λίμνης (τηλ.:

ενημερωθεί από τον Chief Medical Officer.

 

 

 

 

                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΝΟΣ

_________________________                                             _____

   Chief Medical Officer (CMO)                                                          Chief Organiser (CO)
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2. Απομόνωση του ασθενούς σε καμπίνα ή άλλο ιδιαίτερο χώρο με ατομική 

τουαλέτα και σίτιση στην καμπίνα. Η πόρτα της καμπίνας πρέπει να 

  

Συνιστάται η αποφυγή επισκεπτηρίου στην καμπίνα. Αποφεύγεται η 

είσοδος άλλων ατόμων, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, π.χ. παροχή 

φροντίδας, καθαριότητα καμπίνας. Συνιστάται να οριστεί συγκεκριμένο 

μέλος του πληρώματος για τη φροντίδα του ύποπτου κρούσματος,

δυνατό, και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των μελών πληρώματος 

που έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή. 

Επιπρόσθετα οφείλει να ενημερώσει τον Chief Medical Officer Δημήτριο 

Στενό στο τηλέφωνο 6936165112. 

την παραμονή στην Λίμνη εάν εμφανιστούν συμπτώματα COVID

(βήχας, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή), επικοινωνήστε με τον Chief 

icer στο τηλέφωνο 6936165112 για τον συντονισμό ενεργειών 

με το Περιφερειακό Ιατρείο Λίμνης (τηλ.: 2227032222) το οποίο

σε εκτίμηση του περιστατικού και θα συντονίσουν περαιτέρω ενέργειες. Σε 

περίπτωση θετικής εκτίμησης του περιστατικού, ο υγειονομικός υπεύθυνος

του σκάφους στο οποίο ανήκει ο ασθενής, οφείλει να ακολουθήσει τις 

δηγίες της Λιμενικής Αρχής Λίμνης (τηλ.: 2227031496)  που θα 

ενημερωθεί από τον Chief Medical Officer. 

ΣΤΕΝΟΣ                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

_________________________                                             ___________________________

Chief Medical Officer (CMO)                                                          Chief Organiser (CO)

ΧΑ Λ Κ Ι Δ Α Σ  

34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 

2. Απομόνωση του ασθενούς σε καμπίνα ή άλλο ιδιαίτερο χώρο με ατομική 

τουαλέτα και σίτιση στην καμπίνα. Η πόρτα της καμπίνας πρέπει να 

Συνιστάται η αποφυγή επισκεπτηρίου στην καμπίνα. Αποφεύγεται η 

είσοδος άλλων ατόμων, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, π.χ. παροχή 

φροντίδας, καθαριότητα καμπίνας. Συνιστάται να οριστεί συγκεκριμένο 

μέλος του πληρώματος για τη φροντίδα του ύποπτου κρούσματος, αν είναι 

δυνατό, και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των μελών πληρώματος 

Chief Medical Officer Δημήτριο 

εμφανιστούν συμπτώματα COVID-19 

(βήχας, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή), επικοινωνήστε με τον Chief 

τονισμό ενεργειών 

το οποίο θα προβεί 

σε εκτίμηση του περιστατικού και θα συντονίσουν περαιτέρω ενέργειες. Σε 

μησης του περιστατικού, ο υγειονομικός υπεύθυνος 

του σκάφους στο οποίο ανήκει ο ασθενής, οφείλει να ακολουθήσει τις 

που θα 

ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 

______________________ 

Chief Medical Officer (CMO)                                                          Chief Organiser (CO) 


