
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 относно мерките, предприети от 

Норвежката брегова администрация (Norwegian Coastal Administration (NCA)) по 

отношение на задължителния пилотаж, както и други дейности, свързани с 

корабоплаването, предвид разпространението на заразата от Covid-19. 

 Общата информация за настоящата ситуация, включително за корабите, подлежащи на 

задължително пилотиране, се публикува и актуализира в съответствие с развитието на 

ситуацията. Тази информация е достъпна на норвежки и английски: 

https://www.kystverket.no/en/News/coronavirus-and-sea-traffic/  

 В допълнение, пилотската диспечерска служба ще комуникира с отделните кораби, 

които търсят пилот. 

NCA въвежда редица специфични мерки по отношение на задължителния 

пилотаж, включително: 

1. Всички кораби са длъжни да потвърдят чрез SafeSeaNet Норвегия, че на борда няма 

открита или предполагаема инфекция и че те не идват от зона с широко разпространена 

инфекция. Ако корабът не може да потвърди това, се уведомява съответната пилотска 

диспечерска служба. 

2. Всички кораби, за които не е дадено потвърждение, се разглеждат за всеки конкретен 

случай. Ако безопасността на пилота не може да бъде осигурена, се обсъждат 

алтернативни мерки за поставяне на пилот на борда, включително (но не само): 

а. пилотажът се извършва от пилота не на борда, а в пилотен кораб, който следва след 

кораба; 

б. Плавателният съд следва да бъде закотвен до изясняване на състоянието на 

инфекцията. Медицинска помощ се предоставя на кораба на котва. 

в. Ако а) или б) не е възможно, за всеки отделен случай властите, в тясно 

сътрудничество със здравните власти, ще взимат решение за качване на пилот и 

придвижване до безопасна стоянка. 

3. Всички плавателни съдове, подлежащи на пилотиране, са уведомени чрез SafeSeaNet 

Норвегия, че трябва да бъдат предприети допълнителни санитарни мерки за защита на 

пилота (избърсване на рулевата рубка с воден разтвор на белина, никакви храни или 

напитки за пилота, никакъв физически контакт с пилота и да се спазва безопасното 

разстояние от пилота, докато е на борда). 

4. Направен е план за действие в извънредни ситуации, за да се даде приоритет на 

движението на корабите в случай на недостиг на пилоти. В момента няма недостиг. 

5. Текущо планиране на действията при извънредни ситуации за осигуряване на 

оперативни пилотажни услуги, включително създаване на специализиран персонал за 

управление на кризи. 

6. Издадени са специфични инструкции за пътуване с оглед намаляване на риска за 

пилотите по време на пътуване до и от задачи. 

https://www.kystverket.no/en/News/coronavirus-and-sea-traffic/


7. Пилотите са преместени в нови помещения (пилотна станция), за да се намали рискът 

от инфекция 

8. Пилотните станции са обект на допълнителни санитарни/почистващи мерки. 

  

 Норвежката морска администрация непрекъснато актуализира информацията на: 

www.sdir.no и информацията е налична както на норвежки, така и на английски. 

Норвежкото правителство предприе драстични действия, за да предотврати 

разпространението на коронавирус. Тези действия засягат до голяма степен 

корабоплаването. Корабите трябва да могат да плават, за да осигурят износ и внос на 

необходимите стоки и лекарства. Важно условие, за да могат корабите да плават е 

извършването на смени на екипажите да става при стриктно спазване на мерките за 

контрол на инфекцията. 

В случай на заразяване на борда или ако членовете на екипажа работят над 

предвиденото в разпоредбите за редовното работно време и почивката, корабът може 

да се наложи да остане закотвен, а членовете на екипажа могат да бъдат освободени. 

Има нови допълнения към общите ограничения за пътуване на работните 

пътувания за поддържане на инфраструктурни операции. 

- Работни пътувания, поддържащи основна нужда от транспорт в обществото, 

например корабоплаването и други товарни превози следва да се извършват 

възможно най-безпроблемно. 

- Работните пътувания за поддържане на производството на нефт и газ на 

норвежкия континентален шелф следва да се извършват възможно най-

безпроблемно.  

- Посещенията на кораби, превозващи стоки и доставки, трябва да бъдат 

осигурени 

НМА иска да подчертае, че е изключително важно да се намерят незабавни решения, за 

да се гарантира безопасна смяна на екипажа в норвежките пристанища. 

Важно е екипажът на борда да бъде особено бдителен по отношение на мерките за 

контрол на инфекцията, особено като се съсредоточи върху правилните хигиенни 

процедури. 

НМА предлага следните опции: 

Членовете на екипажа, които слизат от кораб за репатриране в Норвегия 

- Членовете на екипажа и други лица на борда, които не са имали контакт с лица 

извън кораба, които слизат от кораба в Норвегия след най-малко 14 дни на борда 

и нямат никакви симптоми, могат да се считат за незаразени и не трябва да 

бъдат поставени в карантина.  

- Агентите/компаниите в други случаи, в очаквани на репатриране, се уверяват, че 

са създадени локални карантинни места за членове на екипаж, който не са 

резиденти в Норвегия.  

- Когато транспортът за репатриране бъде потвърден, компанията следва да 

приложи установените процедури, за да репатрира съответния екипаж от 

Норвегия. 

Членове на екипаж, които се качват на кораб в Норвегия 

http://www.sdir.no/


 

За да продължат корабите да плават, трябва да се спазват процедурите за качване на 

членовете на екипажа на борда на кораб в Норвегия. 

Компанията трябва да планира добре и да извърши добри оценки на риска, за да качи 

на борда незаразени членове на екипажа на борда. 

Плавателни съдове, ангажирани във вътрешни плавания 

Членовете на екипажа, които имат симптоми или подозират, че са заразени, трябва да 

следват редовни карантинни или изолационни процедури, установени от норвежките 

власти. 

Ситуацията се развива бързо и може да настъпят, разпоредени от съответните органи. 

Организациите на работодателите и работниците одобряват този документ. 

Относно удължаване на задължителните прегледи и издаването/заверяването на 

сертификати поради COVID-19 

1 - Обхват 

Тази бележка се прилага за всички кораби, плаващи под норвежко знаме, регистрирани 

в Норвежкия регистър на обикновените кораби (NOR) или Норвежкия международен 

регистър на корабите (NIS), както и за всички риболовни кораби и товарни кораби от 8 

до 15 метра, които имат инструкции за плавателни съдове. 

2 - Предистория 

От избухването на коронавирусната болест през 2019 г. (COVID-19), Норвежката 

морска администрация (NMA) получава запитвания от корабособственици и признати 

организации (RO) относно отлагането на прегледите и удължаването на валидността на 

задължителните сертификати. Това включва удължаване срока на валидност на 

задължителните сертификати или отлагане на прегледите поради липсата на 

съоръжения за сухи докове. 

Пътуването както в национален, така и в международен план става все по-трудно, тъй 

като са наложени забрани за пътуване. Комбинираните ограничения за пътуване, 

наложени от правителства и компании, създават трудности при осигуряването на 

инспектори при необходимост. Освен това няколко корабостроителници не могат да 

приемат кораби. Това се отнася за всички прегледи, изискващи сух док. 

Въз основа на горните условия НМА счита, че огнището на COVID-19 е форсмажорно 

положение. 

За NMA основният акцент е, че корабите, регистрирани в NOR или NIS не трябва да 

бъдат ограничавани да работят поради изтекла валидност на сертификатите в 

настоящата ситуация COVID-19. 

 


