15-05-2020

Διαδικασία αντιμετώπισης σε περίπτωση υποψίας μόλυνσης
κοροναϊού και βεβαιωμένης μόλυνσης κοροναϊού στο ναυπηγείο
(εξωτερικό προσωπικό)
Υποψία μόλυνσης κοροναϊού
Περιγραφή:
Ένας εργαζόμενος (από το εξωτερικό προσωπικό) στο ναυπηγείο στο Papenburg, εμφανίζει συμπτώματα
ανάλογα μιας λοίμωξης κοροναϊού (όπως βήχα, ισχυρούς πονοκεφάλους, αναπνευστικά προβλήματα, υψηλή
θερμοκρασία σώματος κλπ).

Διαδικασία αντιμετώπισης:
Το πρόσωπο αυτό…
1.

…. πρέπει να αποφύγει την επαφή με άλλο πρόσωπο.

2.

…. ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενο και επικοινωνεί τηλεφωνικά με ένα γιατρό.

3.

….δεν εισέρχεται στο χώρο του ναυπηγείου, εφόσον υπάρχει μια εντολή από τον προϊστάμενο και /
ή από το γιατρό.

Ο γιατρός αποφασίζει εάν πρέπει να διεξαχθεί ένα τεστ.

Βεβαιωμένη μόλυνση κοροναϊού
Περιγραφή:
Ένας εργαζόμενος (από το εξωτερικό προσωπικό) στο ναυπηγείο στο Papenburg, ελέγχθηκε με θετικά
αποτελέσματα στον κοροναϊό και ήλθε σε άμεση επαφή με άλλους εργαζόμενους στο χώρο του ναυπηγείου.

Διαδικασία αντιμετώπισης:
1.

Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενο της συνεργαζόμενης επιχείρησης και αυτός
με τη σειρά του ενημερώνει τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Meyer Werft (Ναυπηγείο Meyer).

2.

Οι καθημερινά καταρτιζόμενες λίστες επαφών του μολυνθέντος προσώπου, οι οποίες πρέπει να
τοποθετούνται κάθε ημέρα στα δοχεία συλλογής, αποστέλλονται από πλευράς της Meyer Werft στο
μολυνθέν πρόσωπο, προκειμένου να ελεγχθούν, να συμπληρωθούν και να διαβιβασθούν στην
υγειονομική υπηρεσία.
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α. Εν προκειμένω απαιτούνται οι λίστες επαφών από τη δεύτερη ημέρα πριν από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων, με τα πρόσωπα, με τα οποία ο μολυνθείς ήλθε σε
πρόσωπο με πρόσωπο επαφή άνω των 15 λεπτών.
β. Συμπληρώσεις της λίστας επαφών πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Meyer Werft.
3.

Ο προϊστάμενος της συνεργαζόμενης επιχείρησης επικοινωνεί με τη σειρά του αμέσως με τη Griet
Ewen (+49 4961 815393, griet.ewen@meyerwerft.de) προκειμένου να δηλώσει τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Επωνυμία της εταιρείας σας
β.

Επικοινωνία με την εταιρεία σας για διευκρινήσεις (τμήμα προσωπικού)

γ.

Όνομα του μολυνθέντος

δ.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης του μολυνθέντος

ε.

Σημείο απασχόλησης / ζώνες του ναυπηγείου στις οποίες εισήλθε ο μολυνθείς

στ. Εικαζόμενη ημερομηνία της μόλυνσης
ζ.

Τον αρμόδιο για τον μολυνθέντα στο χώρο του ναυπηγείου

η.

Λίστες επαφών που αναφέρονται υπό τον αρ. 2

Εξέλιξη της διαδικασίας στο ναυπηγείο:
1.

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στη λίστα επαφών, αποστέλλονται αμέσως από τη διεύθυνση της
συνεργαζόμενης εταιρείας στις οικίες τους.

2.

Τα πρόσωπα πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα το χώρο, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των
ζωνών και δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο του ναυπηγείου για 14 ημέρες.

3.

Η υγειονομική υπηρεσία εξετάζει την αναγκαιότητα ενός τεστ και θέτει ενδεχομένως τα πρόσωπα σε
καραντίνα. Τα πρόσωπα επαναπληροφορούν τον προϊστάμενο της συνεργαζόμενης εταιρείας εάν
επεβλήθη μια καραντίνα. Η επαναπληροφόρηση αυτή αποστέλλεται και στη Griet Ewen.

4.

Ακόμη και στην περίπτωση που η υγειονομική υπηρεσία δεν επέβαλε καραντίνα, τα πρόσωπα της
λίστας επαφών δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο του ναυπηγείου για 14 ημέρες.



Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα πρέπει να αναληφθεί αμέσως επαφή με την
υγειονομική υπηρεσία.



Εάν δεν εμφανιστούν συμπτώματα, τα πρόσωπα μπορούν κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενό
τους, να επανέλθουν στο ναυπηγείο μετά από 14 ημέρες.

Δια του παρόντος παρακαλούμε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες, μόλις ένα πρόσωπο της επιχείρησής
σας, που εργάζεται στο χώρο μας ή στις νέες μας κατασκευές προσβληθεί από τον κοροναϊό ή υπάρχει σε
ένα πρόσωπο υποψία μιας λοίμωξης, να μας ενημερώσουν άμεσα για το γεγονός (τους αρμόδιους της
Meyer Werft και τη Griet Ewen), προκειμένου να μειώσουμε μια εξάπλωση του κοροναϊού.

Ευχαριστούμε πολύ!!!

