
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 

ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” предоставя на вниманието на всички 

заинтересовани страни следната информация за мерките, предприети от датските 

компетентни власти, във връзка с Covid-19 по отношение на морския транспорт: 

Датската морска администрация следи внимателно ситуацията с COVID-19 в 

Дания, както и в световен мащаб. 

 На първо място, всички корабоплавателни компании, кораби и моряци трябва да 

следват съветите и напътствията на датските здравни власти и Министерството на 

външните работи на Дания. Всички въпроси, свързани с риска от инфекция, болести, 

лечение и съображения във връзка с пътувания или посещения на пристанища, следва 

да се отправят към гореспоменатите органи и да се следват инструкциите на 

съответните власти в страната, в която корабът посещава пристанище. В допълнение, 

Датската морска администрация е на разположение, за да предложи помощ и указания 

на корабособствениците и морските лица във връзка с всяка уникална ситуация, която 

може да възникне. 

 

Свържете се с Датската морска администрация 

Датската морска администрация ще се стреми да предложи необходимите решения, за 

да се справи с дадено предизвикателство, без да забавя корабите или да забавя излишно 

операциите. 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с Датската морска служба: 

 в работно време се обадете на +45 72 19 60 00 или пишете на sfs@dma.dk  

 в случай на спешност извън работното време се обадете на +45 72 19 60 00. 

 

Въпроси и отговори - Corona / COVID-19 

Корабоплавателните компании и морският бизнес могат да търсят информация на 

www.virksomhedsguiden.dk (на датски език). 

Моряците, корабните компании и корабите са изправени пред различни 

предизвикателства. По-долу ще намерите отговори на някои от въпросите, които могат 

да възникнат. Ако не можете да намерите отговор на вашия въпрос, можете да се 

свържете с Датската морска администрация. 

 Какво да правим, ако сме изправени пред проблеми със спазването на сроковете по 

отношение на проверки или сертификати? 

 Какво става, ако срокът на сертификата на моряка изтече и не може да бъде 

подновен? 

 Какво става, ако датски кораб има проблеми с контрола по линия на Държавния 

пристанищен контрол, карантинните поръчки и т.н. в друга държава? 

 Могат ли членове на екипажа и друг персонал, участващ в експлоатацията и 

поддръжката на кораба, да влязат в Дания? 

mailto:sfs@dma.dk
http://www.virksomhedsguiden.dk/


 Могат ли пътниците на фериботите да останат в колите си на палубата за 

автомобили по време на превоза? 

 Как да предотвратя инфекцията от коронавирус на борда на корабите? 

 Какво да направите, ако моряк на борда е заразен с коронавирус? 

 Как да получа оригинални документи за регистрация на кораби в Дания от 

Гренландия, когато цялата поща е спряна? 

Допълнителна информация на: 

>Coronavirus/covid-19 in Denmark 

>Radio Medical Denmark 

> The Ministry of Foreign Affairs of Denmark 

Контакти 

Прегледи на кораби, сертифициране и комплектоване на екипажи: 

Sikre skibe  

+45 72 19 60 17  

CFS@dma.dk  

 

Морски лица, сертифициране и социално дело: 

Seafarers, Certification and Social Affairs 

Beviser  

+45 72 19 60 15  

bevis@dma.dk  

 

Датската морска администрация поддържа и актуализира тази информация на 

следната електронна страница: 

https://www.dma.dk/Presse/temaer/corona/Sider/default.aspx 
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