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         List Okólny nr 4204/Zał.23 
         Załącznik 
 

ZAŁĄCZNIK 
ZALECENIA DLA PORTÓW I PAŃSTW PRZYBRZEŻNYCH DOTYCZĄCE SZYBKIEGO ZEJŚCIA 

MARYNARZY W CELU OTRZYMANIA POMOCY MEDYCZNEJ NA LĄDZIE W CZASIE PANDEMII 
COVID-19 

 
Wprowadzenie 
 
1 Podczas pandemii COVID-19 statki napotykają na trudności związane z zejściem  
marynarzy aby otrzymać pomoc medyczną na lądzie, szczególnie gdy zachodzi podejrzenie 
lub mamy do czynienie z potwierdzonym przypadkiem COVID-19, a niektórzy doświadczyli 
opóźnienia lub zakłócenia w swojej działalności spowodowanej tą sytuacją. 
 
2 Szybkie i sprawne zejście marynarza aby otrzymać pomoc medyczną na lądzie  
podczas pandemii COVID-19 ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia marynarza i 
zdrowia publicznego oraz jest istotne dla utrzymania globalnych łańcuchów dostaw. W 
związku z tym musi być ono zarządzane szybko i skutecznie poprzez uzgodnienia z portami i 
państwami przybrzeżnymi oraz zapewnić dobrą komunikację i współpracę między statkami a 
odpowiednimi organami na lądzie. 
 
3 Opracowano już wytyczne branżowe w celu przedstawienia zaleceń dla operatorów 
statków dotyczące opieki medycznej na statkach w czasie pandemii COVID-19 oraz 
zarządzaniem ogniskami choroby, w tym zejścia podejrzanych lub potwierdzonych 
przypadków.* Doświadczenie wskazuje na potrzebę wprowadzenia podobnych zaleceń dla 
odpowiednich władz portowych i państw przybrzeżnych aby w czasie pandemii COVID -19 
zajęły się zejściem marynarzy w celu otrzymania natychmiastowej pomocy medycznej, z 
jakiegokolwiek powodu,  na lądzie. 
 
Cel 
 
4       Celem tych wytycznych jest dostarczenie  odpowiednim władzom w portach i 
państwach przybrzeżnych zaleceń dotyczących szybkiego zejścia marynarzy ze statków w 
celu otrzymania pomocy medycznej na lądzie podczas pandemii COVID-19, szczególnie 
wówczas gdy dotyczy to podejrzanych lub potwierdzonych przypadków COVID-19.** 
 
 
*Koronawirus (COVID-19) Zalecenia dla Operatorów Statków w celu Ochrony Zdrowia Marynarzy (Wersja 2.1) 
Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS), 29 maja 2020 
 
**Zalecenia dotyczą również pracowników przybrzeżnego sektora energetycznego oraz personelu statków 
rybackich, którzy doświadczają podobnych wyzwań co marynarze i dotyczą zapewnienia dostępu do opieki 
medycznej na lądzie podczas pandemii COVID-19 i biorą pod uwagę List Okólny IMO nr  4204/Zał. 13 dotyczący 
Zaleceń dla Rządów i odpowiednich władz krajowych w sprawie ułatwień w ruch dla personelu sektora energii 
przybrzeżnej podczas pandemii COVID-19 
  



2 
 

5 Podczas pandemii COVID-19 świat jest uzależniony od stałego funkcjonowania 
globalnych łańcuchów dostaw, które są oparte na transporcie morskim i efektywnych 
działaniach statków i portów. Dlatego też zalecenia dla portów i państw przybrzeżnych 
promujące spójność i efektywność zejścia marynarzy podczas pandemii COVID-19 w celu 
otrzymania opieki medycznej na lądzie powinny zapewnić bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie marynarzy oraz funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw. 
 
Zakres 
 
6 Zalecenia tych wytycznych są skierowane do portów i państw przybrzeżnych, które 
powinny spełniać obowiązki wynikające z odpowiednich przepisów międzynarodowych, 
między innymi w zakresie zapewnienia marynarzom dostępu do placówek medycznych na 
lądzie oraz ułatwienia w międzynarodowym handlu morskim. 
 
Zalecenia dotyczące marynarzy 
 
7 Gdy statek zgłasza podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID-19 na pokładzie to 
zaleca się odpowiednim władzom w porcie lub państwach przybrzeżnych aby: 
 

1. Zaleciły statkowi izolację, przed zejściem  podejrzanego lub potwierdzonego 
przypadku COVID-19, w kabinie przeznaczonej do izolacji. 

 
2. Zaleciły statkowi upewnienie się, że podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID-

19 nosi odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), przestrzega higieny kaszlu i 
dezynfekcji rąk oraz innych odpowiednich środków prewencji i kontroli przed oraz w 
czasie zejścia ze statku i transportu do placówki medycznej na lądzie. 

 
3. Zaleciły statkowi upewnienie się, że przed zejściem podejrzanego lub 

potwierdzonego przypadku COVID-19 i w czasie gdy otrzymuje on opiekę medyczną 
na lądzie, wszyscy marynarze na pokładzie są monitorowani pod kątem oznak lub 
symptomów COVID-19, w tym regularnie sprawdzana jest temperatura. 
 

4. Zaleciły statkowi upewnienie się, że gdy na statku znajduje się personel lądowy 
marynarze noszą odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE) i stosują się do 
obowiązujących środków kontroli i zapobiegania zakażeniom. 
 

5. Zarządziły szybkie zejście i przekazanie podejrzanego lub potwierdzonego przypadku 
COVID-19 ze statku do placówki medycznej na lądzie w celu dalszej oceny, izolacji lub 
opieki medycznej w zależności od przypadku.*** 

 
 
***Regulacja 4.1 Konwencji MLC, 2006 z późniejszymi zmianami wymaga aby marynarze na statkach, którzy wymagają natychmiastowej 
pomocy medycznej mieli dostęp do placówek medycznych na lądzie. Podobnie Artykuł 29(e)Konwencji MOP dot. Pracy w Rybołówstwie, 
2007 określa, że rybacy maja prawo do leczenia na lądzie i maja prawo zostać przewiezieni na ląd w odpowiednim czasie w celu leczenia w 
przypadku poważnych wypadków lub choroby. 
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6. Zarządziły zminimalizowanie narażenia na kontakt, z infrastrukturą lub personelem w 
porcie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, podejrzanego lub potwierdzonego 
przypadku COVID-19 podczas jego zejścia ze statku i przejazdu do placówki 
medycznej na lądzie poprzez wdrożenie środków zapobiegawczych infekcji oraz 
środków kontroli. 
 

7. Otrzymanie informacji ze statku na temat bliskich kontaktów podejrzanego lub 
potwierdzonego przypadku COVID-19 aby ocenić ryzyko dla innych marynarzy na 
pokładzie lub personelu lądowego, który miał kontakt ze statkiem oraz 
zaaranżowanie testowania, tam ,gdzie to dostępne. 

 
8 Gdy statek zgłasza, że marynarz wymaga pomocy medycznej na lądzie a nie jest 
podejrzany o zakażenie COVID-19 to zaleca się odpowiednim władzom portu lub państwa 
przybrzeżnego aby: 
 

1. Zaleciły statkowi upewnienie się, że marynarze, gdy na statku znajduje się personel 
lądowy, noszą odpowiednie sprzęt ochrony osobistej (PPE) i wdrożone są środki 
kontroli i zapobiegawcze. 

 
2. Zaleciły statkowi upewnienie się, że marynarze, podczas schodzenia chorego 

marynarza noszą odpowiednie środki ochrony osobistej i wprowadzone są 
odpowiednie środki kontroli i zapobiegawcze. 
 

3. Zapewniły szybkie zejście i transport marynarza ze statku do placówki medycznej na 
lądzie w celu dalszego badania i opieki medycznej.**** 
 

4. Zarządziły zminimalizowanie narażenia marynarza podczas zejścia i transportu do 
placówki medycznej na lądzie na kontakt z infrastrukturą lub personelem w porcie 
lub jego bezpośrednim sąsiedztwie poprzez wprowadzenie odpowiednich środków 
kontroli i zapobiegawczych. 
 

Zalecenia dotyczące statku 
 
9 Gdy statek zgłasza podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID-19 na pokładzie to 
zaleca się odpowiednim władzom portu lub państwa przybrzeżnego aby: 
 

1. Udzieliły statkom zgody na wejście do portu i zacumowanie przy nabrzeżu zgodnie z 
odpowiednimi procedurami portu lub terminalu, bez względu na to czy to jest ich 
port lub terminal przeznaczenia i czy na ich terytorium są zaangażowane w ładunki 
lub inne operacje. 

 
 
        **** Regulacja 4.1 Konwencji MLC, 2006 
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2. Zapewniły statkowi bezzwłoczną zgodę na zejście podejrzanego lub potwierdzonego 

przypadku COVID-19 w celu przetransportowania do placówki medycznej. 
 

3. Gdy statek jest w porcie lub na terminalu dostarczyły informacji na temat ustaleń 
dotyczących ochrony zdrowia oraz zapobiegania infekcji i kontroli, w tym informacji 
na temat specyficznych ustaleń dotyczących zejścia ze statku i przewiezienia 
podejrzanego lub potwierdzonego przypadku COVID-19 do placówki medycznej na 
lądzie. 
 

4. Udzieliły statkom informacji dotyczących wymagań związanych z dezynfekcją 
określonych powierzchni na statku, w tym kabin i urządzeń używanych przez 
podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID-19 i bliskie kontakty. 
 

5. Wymagały od wszystkich pracowników lądowych, którzy mogą mieć kontakt ze 
statkiem lub wchodzić na pokład w czasie schodzenia podejrzanego lub 
potwierdzonego przypadku COVID-19, aby nosili odpowiedni sprzęt ochrony osobistej 
(PPE) i stosowali się do obowiązujących środków kontroli i zapobiegania 
zakażeniom.***** 
 

10 Kiedy statek zgłasza, że marynarz potrzebuje pomocy medycznej na lądzie a nie jest 
podejrzany o zakażenie COVID-19, zaleca się odpowiednim władzom portu lub państwa 
przybrzeżnego aby: 
 

1. Udzieliły statkom zgody na wejście do portów i zacumowanie przy nabrzeżu zgodnie z 
odpowiednimi procedurami portu lub terminala, bez względu na to czy to jest ich 
port lub terminal przeznaczenia i czy na ich terytorium są zaangażowane w ładunki 
lub inne operacje. 

 
2. Gdy statek jest w porcie lub na terminalu dostarczyły informacji na temat ustaleń 

dotyczących ochrony zdrowia oraz zapobiegania infekcji, w tym informacji na temat 
specyficznych ustaleń dotyczących zejścia ze statku  i przewiezienia marynarza do 
placówki medycznej na lądzie. 
 

3. Udzieliły statkom zgody na zejście marynarza, który wymaga pomocy medycznej i 
zapewniły jego bezzwłoczne przewiezienie do placówki medycznej na lądzie. 

 
4. Wymagały od wszystkich pracowników lądowych, którzy mogą mieć kontakt ze 

statkiem lub wchodzić na pokład w czasie schodzenia marynarza aby nosili 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i stosowali się do obowiązujących środków 
kontroli i zapobiegania zakażeniom. 

 
--------------------- 
 
***** Zobacz Zalecenia WHO na temat „Przeładunek ładunków w krajach dotkniętych chorobą” zawarte  w Racjonalne 
wykorzystanie sprzętu ochrony osobistej w czasie  epidemii koronawirusa (COVID-19) i uwagi dotyczące poważnych 
zaniedbań (Wytyczne tymczasowe) Światowa Organizacja Zdrowia, 6 kwietnia 2020 
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Zalecenia związane z operacjami statku 
 
11 Kiedy statek zgłasza podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID -19 na pokładzie  
zaleca się odpowiednim władzom portu lub państwa przybrzeżnego aby: 
 

1. Zezwoliły na rozpoczęcie i kontynuowanie zaplanowanych operacji na statku, zgodnie 
z odpowiednimi procedurami w porcie lub na terminalu.****** 

 
2. Wymagały od wszystkich pracowników lądowych, którzy mogą mieć kontakt ze 

statkiem lub wchodzić na statek w celu przeprowadzenia prac na statku (np. 
sztauerów, itp.) aby nosili odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i stosowali się do 
obowiązujących środków zapobiegania zakażeniom i kontroli.******* 
 

3. Zezwoliły każdemu marynarzowi, który otrzymał pomoc medyczną na lądzie, jako 
podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID-19 aby pozostał na lądzie i otrzymał 
pomoc medyczną lub skorzystał z urządzeń medycznych do czasu wyzdrowienia i 
zanim zostanie repatriowany przez armatora i zezwoliły statkowi na wypłynięcie i 
kontynuowanie podróży (z zastrzeżeniem, w stosownych przypadkach, że statek 
otrzyma wszelkie niezbędne zwolnienia ze strony państwa bandery). 
 

12 Kiedy statek zgłasza, że marynarz wymaga opieki medycznej na lądzie i nie jest 
podejrzany o zakażenie COVID-19, zaleca się odpowiednim władzom portu i państwa 
przybrzeżnego aby: 
 

1. Zezwoliły na rozpoczęcie i kontynuowanie zaplanowanych operacji na statku, zgodnie 
z odpowiednimi procedurami w porcie lub na terminalu. 

 
2. Wymagały od wszystkich pracowników lądowych, którzy mogą mieć kontakt ze 

statkiem lub wchodzić na statek w celu przeprowadzenia prac na statku (np. 
sztauerów, itp.) aby nosili odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i stosowali się do 
obowiązujących środków zapobiegania zakażeniom i kontroli. 
 

3. Zezwolić każdemu marynarzowi, który otrzymał opiekę medyczną na lądzie, aby 
pozostał tam do czasu otrzymania opieki lub skorzystania ze sprzętu medycznego lub 
wyzdrowienia i zanim zostanie repatriowany przez armatora i zezwoliły statkowi na 
wypłynięcie i kontynuowanie podróży (z zastrzeżeniem, w stosownych przypadkach, 
że statek otrzyma wszelkie niezbędne zwolnienia ze strony państwa bandery). 

 
--------------------------- 
****** Artykuł 28, paragraf 2 Międzynarodowych Regulacji dot. Zdrowia WHO stanowi, że statkom oraz samolotom 
Państwa-Strony nie odmawiają bezpłatnego wstępu ze względu na zdrowie publiczne; w szczególności nie uniemożliwia się 
im wsiadania i wysiadania, rozładowywania lub załadowywania towarów lub pobierania paliwa, wody, żywności czy dostaw. 
 
******* Patrz zalecenia WHO dotyczące „Przeładunku ładunków w krajach dotkniętych chorobą” zawarte w Racjonalne 
wykorzystanie sprzętu ochrony osobistej w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19) i uwagi dotyczące poważnych 
zaniedbań (Wytyczne tymczasowe) Światowa Organizacja Zdrowia, 6 kwietnia 2020. 
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