
COVID-19 MAATREGELEN AAN BOORD
Beslisboom

De gezondheidstoestand van alle opvarenden moet de schipper de gehele reis in de gaten houden en 
hierover aan de aangewezen persoon in de walorganisatie rapporteren.

Vertoont een opvarende symptomen van het COVID-19 virus 
zoals verkoudshuidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts of 

verlies van reuk/smaak?

Bij symptomen die op coronabesmetting kunnen wijzen, moet 
handelend worden opgetreden. Wat de inhoud van het optreden 

moet zijn, moet (voor aanvang van de reis) aan de schipper 
kenbaar worden gemaakt (overlegd worden). Bij twijfel moet de 

schipper contact opnemen met de Radio Medische Dienst 
(RMD) en de walorganisatie.

Voor binnenkomst moet de schipper de verkeersleiding van de 
betreffende haven door middel van de Maritime Declaration of 

Health (https://www.vissersbond.nl/mdoh/) in kennis stellen van 
de gezondheidstoestand van alle personen aan boord, óók als 

geen besmetting of vermoeden van besmetting bestaat.

De verkeerleiding van de haven en de veiligheidsregio waar de haven onder valt heeft (bij vermoeden van) 
besmetting de bevoegdheid aanwijzingen aan de schipper te geven die moeten worden opgevolgd. Die 
aanwijzingen kunnen inhouden dat naar een andere haven gevaren moet worden dan de beoogde haven 
van bestemming. Indien van toepassing moet de loodsdienst van de haven bij (vermoeden van) besmetting 
tijdig voor de loods aan boord moet komen in kennis worden gesteld van de gezondheidstoestand aan 
boord.

Na aankomst in de haven is de schipper er verantwoordelijk voor dat niemand het schip verlaat en niemand 
aan boord van het schip komt. Iedereen aan boord is wettelijk verplicht de orders van de schipper op te 
volgen en niemand mag volgens de wet zonder toestemming van de schipper het schip verlaten. 
Vervolgens volgt de schipper alle instructies van het bevoegd gezag op. Het bevoegd gezag wordt gevormd 
door de verkeersleiding van de haven, de plaatselijke GGD en de veiligheidsregio waar de haven onder valt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kustwacht op ‘Coronavirus- en preventie 
aan boord van zeeschepen’ 
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