Melden Infectieziekten
Wanneer een schip een internationale reis maakt en een haven wil aandoen,
is het van groot belang dat duidelijk is of er een infectieziekte aan boord is.
Wanneer de gezagvoerder van het schip het vermoeden heeft dat één of meer
patiënten aan boord is/zijn met een infectieziekte, dan dient hij dit zo snel
mogelijk te melden bij het Nautisch Service Centrum (tel. +31 596 640477) en
bij de aan boord komende loods.
Dit is conform Artikel 50 van de Wet Publieke Gezondheid:
De gezagvoerder van een schip dat een internationale reis maakt, die een haven wil
aandoen en wetenschap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van
zijn schip één of meer ziektegevallen zijn
die wijzen op een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de verkeersleiding van de haven en de
aan boord komende loods hiervan
zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoogte worden gesteld.
Het Nautisch Service Centrum coördineert bij een melding de vervolgstappen.
Criteria
De Wold Health Organization ‘WHO’ adviseert gezagvoerders om bij de
onderstaande criteria melding te maken:
Koorts die meerdere dagen duurt en al dan niet gepaard gaat met:
• Uitputting
• Verminderd bewustzijn
• Klierzwelling
• Geel zien
• Hoest of kortademigheid
• Ongewone bloeding
• Verlamming
Een van de onderstaande symptomen, al dan niet gepaard gaand met koorts:
• Elke huiduitslag
• Ernstig braken (anders dan zeeziekte)
• Ernstige diarree
• Epileptische aanvallen
(bron: Maritieme Gezondheidsverklaring)

Maritieme Gezondheidsverklaring
De gezagvoerder moet de Maritieme Gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen.
Het internationale standaardformulier dient hiervoor te worden ingevuld.
Op het standaard formulier wordt gevraagd om:
• Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is;
• Aantal passagiers en bemanningsleden.
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Naast het standaard formulier worden de volgende vragen gesteld:
• Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
• Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan u vermoedt dat het om een
besmettelijke ziekte ging?
• Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan u zou verwachten?
• Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
• Is er een arts geraadpleegd?
• Bent u op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
• Zijn er sanitaire/hygiëne maatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
• Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
• Is er een ziek (huis)dier aan boord?
De gezagvoerder informeert de agent, loods (+31 596 618188) en het Nautisch Service Centrum (+31 596 640477) wanneer een
van de bovenstaande vragen met ‘ja’ is beantwoord. De gezagvoerder moet de Maritieme Gezondheidsverklaring mailen naar
nsc@groningen-seaports.com
Het ingevulde formulier moet worden bewaard aan boord en dient altijd te kunnen worden overhandigd. De persoon die verantwoordelijk is voor medische zorg aan boord van het schip dient beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van aanvullende
vragen.
Melden infectieziekte
Hiervoor wordt het internationale standaardformulier gebruikt zoals in bijlage is toegevoegd voor het invullen van de Maritieme
Gezondheidsverklaring.
Medewerkers in havens vallende onder het beheersgebied van Groningen Seaports.
Wanneer loodsen, agenten, medewerkers van de douane, politie, marechaussee of andere medewerkers in de havens signalen
krijgen dat een patiënt met een infectieziekte aan boord van een schip is,
dan moeten zij het schip vragen om contact op te nemen met het Nautisch Service Centrum. Daarnaast kunnen bovengenoemde medewerkers een signaal over een infectieziekte ook zelf bespreken met het Nautisch Service Centrum. Het Nautisch
Service Centrum zorgt dat de vraag wordt uitgezet bij de juiste partners.
Infectieziekten
Een meldingsplichtige infectieziekte dient, conform de Wet Publiek Gezondheid, gemeld te worden aan de GGD Groningen Afdeling
infectieziekten. Bij een infectieziekte doet het Haven Coördinatie Centrum altijd een melding bij de GGD Groningen
GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
050-3674000 (Tijdens kantooruren 08:00-17:00)
Buiten kantooruren kan de melding verlopen via het Haven Coördinatie Centrum 0596-640477 (24/7)

Tonen “Quarantaine” gele vlag

In de tijd van pandemieën/infectieziekten zijn agentschappen een belangrijke
schakel om besmettingen via, door of met schepen te voorkomen.
Tijdens zo’n periode ziet men vaak dat bij schepen de “gele vlag” oftewel de
seinvlag Q “Quarantaine” in de mast gehangen is voor aankomst in de haven.
Dit is niet nodig in onze havens. Onderstaand een uitleg hierover.

Als overheden voor het uitoefenen van hun taak nu aan boord willen
en deze vlag hangt, dan zou dat kunnen betekenen dat het schip is
quarantaine is. Echter voor aankomst moeten de schepen via hun agent
een Health Declaration naar de havendienst hebben opgestuurd en
daarmee is het schip vrij gegeven (indien van toepassing).
Indien er wel een besmetting is, kan het schip ontvangen worden en zal
het één en ander in werking gesteld worden. Er zal nauw contact zijn met
diverse partijen zodat betrokken overheden weten dat er een besmetting
aan boord is. Er zullen naar aanleiding van de situatie dan maatregelen
getroffen worden.
Het verzoek aan de agentschappen is dan ook om aan hun schepen door te
geven GEEN gele vlag te voeren. Dit kan namelijk voor verwarring zorgen.

https://www.rivm.nl/nieuws/wat-betekent-gele-vlag
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