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Coronavirus - update
Op 11 februari 2020 werd ‘het nieuwe coronavirus’ afkomstig uit Wuhan in China door de WHO
(wereldgezondheidsorganisatie) omgedoopt tot ‘COVID-19’. De recentste ontwikkelingen inzake
verspreiding van het virus kunnen via de media opgevolgd worden.
Met betrekking tot het betreden van schepen en het werken aan boord van schepen willen wij
graag melden dat elk schip dat Antwerpen aandoet op voorhand een Maritime Declaration of
Health (MDH) dient in te vullen. In dit document wordt ook duidelijk gepolst naar een potentiële
aanwezigheid van ‘COVID-19’ aan boord van het schip*.
Saniport, sanitaire politie voor het internationaal verkeer en onderdeel van FOD Volksgezondheid,
heeft via het port community systeem inzage in alle verklaringen en aangiftes in verband met een
scheepsaanloop. Zij screenen aldus elke MDH zeer grondig en indien uit de MDH zou blijken
dat er een risico is, zal Saniport onmiddellijk contact opnemen met het schip; dit nog vooraleer
het de haven binnenloopt.
Deze en nog enkele andere procedures, onder meer ten behoeve van de loodsen, zullen zorgen
voor een vroegtijdige detectie van ‘COVID-19’.
De hygiënemaatregelen uit ons veiligheidsbericht van 3 februari 2020 blijven van kracht:
- strikte handhygiëne: regelmatig de handen wassen met water en zeep en niet met handen
aan het gezicht komen.
- strikte hoesthygiëne: hoesten en niezen in wegwerpbare zakdoek en deze na gebruik in
afgesloten vuilbak gooien. Bij geen zakdoek: hoest in de elleboogplooi.
- zoveel mogelijk vermijden van nauw contact met mensen die symptomen van een
luchtweginfectie vertonen
- bij vragen een arts contacteren.
Wij willen jullie vriendelijk verzoeken om deze info tijdens de ‘Take5’ te communiceren aan de
medewerkers – havenarbeiders en anderen. Gelieve ook te voorzien in voldoende, goed
onderhouden faciliteiten voor het wassen van de handen: lavabo’s met stromend water, zeep en
materiaal om de handen te drogen (handdoekrollen, papier of handdrogers).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de Gemeenschappelijke
Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of via infoveiligheid@cepa.be.

* BRON: ‘Advice for ship operators for preparedness and response to the outbreak of novel Coronavirus
(2019-nCoV) infection”; EU healthy gateways.
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