ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει έγκαιρα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισής του Covid19, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών και αγαθών εξυπηρετώντας τις συγκοινωνιακές ανάγκες του
νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει και εφαρμόσει στο πλοίο της ΑΧΙΛΛΕΑΣ ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο
Αντιμετώπισης του Covid-19, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Έτσι, σήμερα, το πλήρωμα του ΑΧΙΛΛΕΑΣ έχει την σωστή ενημέρωση για την έγκαιρη αναγνώριση των
συμπτωμάτων του Covid-19 και σαφείς οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν στη περίπτωση εμφάνισης τυχόν
συμπτωματικού κρούσματος, με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης και την προστασία του πληρώματος και
των επιβατών.
Η ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στη συλλογική
προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19 και εφαρμόζει στο πλοίο της όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα προστασίας και πρόληψης. Συγκεκριμένα:
• Έχουν περικοπεί τα δρομολόγια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχαίας μετάδοσης του
Covid-19.
• Οι ήδη επιμελείς καθαρισμοί στο ΑΧΙΛΛΕΑΣ γίνονται συχνότεροι και εντατικότεροι. Επιπλέον
πραγματοποιείται τακτική απολύμανση όλων των κοινόχρηστων χώρων από εξωτερικό συνεργείο,
τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαία.
• Διενεργείται συχνός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.
• Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά, δυο
φορές την ημέρα μετά την άφιξη του πλοίου (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή
κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ.) με αντισηπτικά διαλύματα, ώστε το πλοίο να είναι έτοιμο για την υποδοχή
των επιβατών στο επόμενο δρομολόγιο.
• Έχει δώσει αυστηρές οδηγίες αποφυγής του συγχρωτισμού πάνω στο πλοίο. Με βάση αυτές τις οδηγίες
αποφεύγονται οι άσκοπες επαφές μελών πληρώματος, πληρώματος-επιβατών και επιβατών μεταξύ
τους, κατά την παραμονή τους στα σαλόνια ή κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από το πλοίο.
• Έχει ζητήσει από τους ναυτικούς της να τηρούν σχολαστικά όλους τους Κανόνες Υγιεινής, ιδιαίτερα
όσον αφορά την αυστηρή εφαρμογή της μάσκας, και το σωστό πλύσιμο των χεριών.
• Έχει συστήσει μια Ομάδα Δράσης στο πλοίο ΑΧΙΛΛΕΑΣ, με σκοπό την άμεση και αποδοτική
αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος από τον Covid-19.
• Έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Ελέγχου Προ-επιβίβασης με σκοπό την αναγνώριση επιβατών ή
πληρώματος με ύποπτα συμπτώματα και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.
• Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος, ώστε αν κάποιο
σύμπτωμα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του πλου, να διαχειριστεί το περιστατικό κατάλληλα και να
απομονωθεί σε ειδικό χώρο στο πλοίο και να ιχνηλατηθούν όλες οι στενές επαφές του, στις οποίες θα
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δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για παρακολούθηση της εξέλιξης του κρούσματος, για τις επόμενες 14
ημέρες.
• Όπως είναι γνωστό, γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιβατών και πληρώματος σχετικά με
τα συμπτώματα της λοίμωξης, τα μέτρα πρόληψης και τους κανόνες υγιεινής, μέσα από ανακοινώσεις
στο πλοίο, ενημερωτικά πόστερ και τηλεοπτικά σποτάκια που παίζουν σε όλες τις τηλεοράσεις του
πλοίου, σε όλη την διάρκεια του πλου.
• Έχει εξοπλίσει το πλοίο της με τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, οι οποίες είναι
υποχρεωτικές και γάντια μιας χρήσης), καθαριστικά και αντισηπτικά διαλύματα.
• Έχουν τοποθετηθεί σε πολλά και καίρια σημεία του πλοίου αυτόματοι ψεκαστές αντισηπτικού.
Την Πέμπτη 18/03/2021, μετά το τέλος του Τριωδίου, ενημερωθήκαμε για δυο (2) επιβεβαιωμένα
κρούσματα Covid-19 στο νησί μας και για ενδεχόμενη διασπορά. Στα πλαίσια των πάρα πάνω ενεργειών και
για προληπτικούς λόγους ενεργώντας άμεσα πραγματοποιήθηκαν στην Κύμη, την Δευτέρα 22/3/2021,
μοριακά τεστ στο πλήρωμα του ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, βρεθήκαν θετικά δύο (2)
μέλη του πληρώματος, πλήρως ασυμπτωματικά. Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκε ιχνηλασία των επαφών
τους από τον Πλοίαρχο και, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε για τον λόγο αυτό, διαπιστώθηκε ότι
τέσσερα (4) μέλη του πληρώματος προέκυψαν ως «στενές επαφές», αλλά κανείς εξ΄ αυτών διαπιστώθηκε
θετικός στον Covid-19. Στην συνέχεια, ενημερώθηκαν σχετικά οι Λιμενικές Αρχές Κύμης-Σκύρου καθώς και ο
επικεφαλής συντονισμού διαχείρισης Covid-19 της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος .
Για λόγους Δημόσιας Υγείας, το ΑΧΙΛΛΕΑΣ τέθηκε σε προσωρινή καραντίνα και αφού
πραγματοποιήθηκε απολύμανση και αντικατάσταση μελών πληρώματος, το πλοίο πραγματοποίησε την
επόμενη μέρα 23/3/2021, το προγραμματισμένο δρομολόγιο στις 14:00, μόνο με καθυστέρηση λίγων ωρών,
ενώ όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας τηρήθηκαν στο ακέραιο και αφού όλα τα μέλη του πληρώματος, νέα και
παλαιά, πριν την είσοδό τους στο πλοίο, επανεξετάστηκαν και βρέθηκαν όλα με αρνητικά τεστ Covid-19.
Την Παρασκευή, 26/3/2021 πραγματοποιήθηκε επανεξέταση σε όλα τα μέλη του πληρώματος, σε όλους
τους υπαλλήλους της Εταιρείας καθώς επίσης και στους εμπλεκόμενους συνεργάτες, και όλοι βρεθήκαν με
αρνητικά τεστ Covid-19. Οι προληπτικοί έλεγχοι σε ολόκληρο το προσωπικό της Εταιρείας θα
επαναλαμβάνονται κάθε τρεις (3) μέρες, με στόχο την ασφάλεια όλων των εργαζομένων αλλά και των
επιβατών του πλοίου.
Με πρωτοβουλία της ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σε συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρείες
καθώς και με όλους τους σχετιζόμενους με τις μεταφορές στο νησί, από την Δευτέρα 29/03/2021 οι οδηγοί των
Φ/Γ αυτοκινήτων θα υποβάλλονται σε τεστ Covid-19.
Όλοι εμείς στη ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας διαβεβαιώνουμε, με πλήρη ευθύνη και γνώση της
κατάστασης που βιώνουμε, ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την ασφάλεια όλων μας και για τον λόγο αυτό
ζητάμε τη κατανόηση και τη συνεργασία σας.
Είναι σημαντικό για όλους μας να παραμείνουμε ΥΓΙΕΙΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΣ!
Με τιμή,
Κωστής Αγγελής
Γενικός Διευθυντής
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