
В А Ж Н О  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ, ОПЕРАТОРИ, 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

Рестриктивни мерки свързани с COVID-19, предприети от Република Кипър след 

обявеното извънредно положение от правителството на страната, отнасящи се до 

пристанищата 

Въпреки извънредната ситуация в страната поради епидемията на COVID-19, 

пристанищата с критична / основна инфраструктура трябва да продължат да 

функционират поради значителната им важност за икономиката, здравната система и 

социалната жизнеспособност на страната.  

За да се гарантира безпроблемната и непрекъсната работа на пристанищата и по-

специално за да се избегне недостигът на храни и медицински консумативи, по-долу се 

прилагат мерки във всички пристанища, пристанищни инсталации в Кипър: 

1. Всяко слизане на пътници и членове на екипажа от круизни кораби от 15.3.2020 г. е 

забранено до второ нареждане. 

2. Всяка смяна или слизане на екипажа на кораба, независимо дали в пристанище или 

извън пристанище (зоната за заставане на котва) на който и да е тип кораб, е забранена. 

3. За развлекателни лодки, пристани в малки пристанища и пристанища, се прилагат 

всички горепосочени мерки отнасящи се до круизни и товарни кораби. По този начин 

не се допуска слизане на пътници и екипаж или смяна на екипажа. 

4. По отношение на екипажа на търговски кораби (влекачи и др.), чиято постоянна база 

в кипърски пристанища, независимо дали работят извън териториални води или 

контактуват с други пристанища в чужбина, трябва стриктно да спазват инструкциите, 

дадени от медицинските и здравните служби (т.е. самостоятелно ограничаване за 14 

дни). 

5. Военноморски / военни плавателни съдове: Влизането в пристанище и извършването 

на пристанищни операции, е разрешено след "Notam Verbatim", издаден от 

Министерството на външните работи. Слизането на брега  на екипажа не е разрешено. 

6. Плавателни съдове и персонал на UNIFIL: По отношение на движението няма 

ограничения за членовете на администрацията на UNIFIL, които са базирани на брегови 

съоръжения на пристанището. Въпреки това на членовете на екипажа на корабите на 

UNIFIL се разрешава единствено  да слязат от кораба и да се прехвърлят директно в 

определен хотел за самоизолация. 

7. В случай на спешна медицинска ситуация по отношение на пътник или член на 

екипажа на борда на кораб, в зоната за заставане на котва или в пристанището, 

корабните агенти, представляващи кораба, превозващ болния пътник / член на екипажа, 



могат да пристъпят към подходящите договорености след координация и консултации с 

Медицинските и здравните служби, които след това ще уредят прехвърлянето и 

предоставянето на медицинско лечение на болния пътник / член на екипажа. 

8. Никой не може да се качва на който и да е кораб по каквато и да е причина, освен за 

дейности, свързани с товарни операции. Това означава, че няма да има взаимодействие 

/ контакт с членовете на екипажа на кораба. Субектите, на които е разрешено да се 

качват на корабите, са сървейъри и служители по товарната дейност. Качването на 

геодезисти е разрешено само за дейности, свързани с вземане на проби от резервоари за 

нефтени продукти, но не за каквито и да било административни задачи. На останалите 

лица, които обикновено извършват операции на борда на корабите, се препоръчва да 

изпълняват своите операции електронно / дистанционно. Личната хигиена и защитни 

мерки трябва да се спазват по всяко време. 

9. В случай на необходимост от инспекция на кораб от страна на кея, тогава само един 

член на екипажа на кораба може да слезе за кратък период от време, със задължението 

корабния агент да уведоми първо пристанищната и морската полиция за контрол и 

надзор на операцията и оператора на пристанищното съоръжение за отстраняване на 

целия персонал на сушата. 

10. Всеки, който влиза в пристанищата, трябва изцяло да спазва инструкциите на  

Медицинските и здравните служби. 

11. Всички пристанищни оператори прилагат планове за действие при извънредни 

ситуации, включително резервни планове предотвратяване на най-лошите сценарии и 

минималните нужди на организационната им структура, с цел да се избегне затварянето 

на пристанищата. 

Такива планове включват работа с минимален персонал, работа на смени, обучение на 

персонала за покриване на други длъжности, използване на резервен персонал, 

елиминиране на пристанищния достъп до трети страни, въвеждане на допълнителни 

предпазни мерки за хигиената на персонала, постоянна наличност на ресурси, 

ограничения на движението на персонала при пътуване и т.н. 


