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Kính gửi các thuyền trưởng,
Liên quan đến sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đang rất quan tâm đến vấn
đề rủi ro lây nhiễm chéo cho các hoa tiêu hàng hải cũng như các thuyền trưởng và thuyền
viên khi đang làm việc trên tàu, đặc biệt là các trường hợp nhiễm bệnh không có triệu
chứng. Chúng tôi đang giảm thiểu rủi ro này tới mức thấp nhất để duy trì hoạt động dẫn
tàu. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành biện pháp “giãn cách xã hội” theo chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Kiểm dịch y tế và Cảng vụ hàng
hải.
Chúng tôi đã phổ biến đầy đủ kiến thức và phương pháp phòng ngừa dịch bệnh và yêu
cầu các hoa tiêu phải thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi tin tưởng rằng các thuyền trưởng
sẽ cảm thông cho vai trò của chúng tôi và chúng tôi hy vọng vào sự phối hợp của tàu với
đội ngũ hoa tiêu để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Các biện pháp phòng ngừa từ công ty hoa tiêu:
• Chúng tôi đã hướng dẫn các hoa tiêu phải duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét, tránh tiếp
xúc vật lý. Hoa tiêu phải sử dụng khẩu trang và găng tay khi tác nghiệp.
• Hoa tiêu có thể trì hoãn việc dẫn tàu nếu thuyền viên trên buồng lái không thực hiện
theo chỉ thị chung của Thủ tướng Chính phủ.
• Hoa tiêu sẽ tránh bắt tay khi họ lên tàu.
• Sẽ không có hoa tiêu tập sự đi kèm trong giai đoạn này cho đến khi có thông báo mới.
• Văn phòng công ty có thể đóng cửa khi có lệnh cách ly và toàn bộ nhân viên đã được
hướng dẫn làm việc tại nhà.
Các biện pháp phòng ngừa từ tàu:
Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng tất cả các tàu đều an toàn cho các hoa tiêu. Để giảm
thiểu việc lây nhiễm, chúng tôi yêu cầu tàu vui lòng thực hiện các biện pháp sau đây
trước khi hoa tiêu lên tàu:
• Nếu có thể, một giờ trước khi hoa tiêu lên tàu, thuyền viên không có trách nhiệm phải
tránh khỏi lối đi tính từ vị trí đón hoa tiêu đến buồng lái, đặc biệt là lối đi qua các không
gian kín như cabin. Nếu có thể, hoa tiêu sẽ sử dụng lối đi cầu thang bên ngoài.
• Theo nguyên tắc chung, chúng tôi yêu cầu các thuyền viên không liên quan đến hành
hải của tàu phải tránh khỏi khu vực buồng lái. Trong lúc tác nghiệp, mọi người phải đeo
khẩu trang và duy trì khoảng tối thiểu là 2 mét (nếu có thể).
• Nếu có thể, thuyền trưởng và hoa tiêu tránh sử dụng chung Radar, ECDIS, VHF; các
trang bị này nên được vệ sinh trước và sau khi hoa tiêu hoàn thành việc dẫn tàu.
• Nếu có thể, buồng lái nên được thông khí bằng cách mở cửa.
• Thuyền viên vào buồng lái thực hiện nhiệm vụ phải vệ sinh tay kỹ bằng dung dịch cồn
hoặc xà phòng phù hợp; và phải đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm chéo.
• Thuyền trưởng có thể từ chối hoa tiêu nếu xét thấy hoa tiêu không thực hiện nghiêm túc
các biện pháp phòng ngừa.
Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi giữ an toàn cho nhau !
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