
                               
                                                           In Samenwerking met het                                                                                                    

                                                         

Geachte, 

Als gevolg van de huidige Corona-crisis en de doelstelling om onderlinge contactmomenten tot een 
minimum te beperken verzoeken wij u om ons informatie en documenten via e-mail te verstrekken, 
voordat de surveyor aan boord komt.  

Voor deze informatie is er een vragenlijst bijgesloten van het betreffende Inspectie bureau. 

Ook zou het een grote hulp zijn wanneer de surveyor aan boord komt, om de monstername-
openingen van de tanks die geinspecteerd moeten worden vooruitlopend vrij gemaakt kunnen 
worden, zodat de surveyor met in achtneming van de 1,5 meter de tanks kan inspecteren: 
 

 Ten behoeve van tankinspectie,  
 Ten behoeve van open monstername,  
 Ten behoeve van gesloten monstername de circulatie na belading reeds kan opstarten. 

 
 
Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor; 
 
Algemeen; 
 

- Houd ten minste 1,5 meter afstand. 
- Was regelmatig de handen, minimaal voor en na elk bezoek aan een schip (wassen met 

water en zeep of gebruik desinfectiegel). 
- Ontsmet in de stuurhut regelmatig “contactpunten” zoals tablets, portofoons, deurklinken 

enz. 
- Begroet elkaar, MAAR GEEN HANDEN SCHUDDEN. 
- Help elkaar. 
- Betreed niet de stuurhut, tenzij de kapitein daar toestemming voor geeft. 
- Nooit met meer dan 3 personen in de stuurhut, met inachtneming van 1,5 meter afstand van 

elkaar. 
- Communiceer via mail, telefoon of digitaal via b.v. Skype of Teams, maar doe dit enkel vanaf 

locaties waar dit is toegestaan. 
- Houdt contact tot een minimum beperkt, ook de verblijftijd aan boord. 
- Maak geen gebruik van een toilet aan boord. 
- Neem geen eten of drinken van elkaar aan. 

Zolang men zich aan deze instructies houdt, wordt het dragen van mondmaskers NIET 
geadviseerd. 

Wanneer de werkafstand kleiner is dan 1,5 meter, bij b.v. meten en monsteren, zal de 
surveyor altijd een volgelaatsmasker met een ABEK-P3 of AX-P3 filterbus dragen.                       
Dit masker beschermt de surveyor, echter niet de scheepsbemanning. De surveyor zal er 
daarom op wijzen dat beiden gebruik moeten maken van geschikte adembescherming.  

Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze Corona crisis tijden, namens: 


