13.03.2020

PAZIŅOJUMS VISIEM KUĢU AĢENTIEM, KRAVAS KUĢU APKALPĒM UN RĪGAS BRĪVOSTAS
TERMINĀLU PERSONĀLAM

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir
sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu
pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1.
punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta
otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus: visā valsts teritorijā
ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim IR IZSLUDINĀTA
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā.

Ievērojot iepriekšminēto, VISU Rīgas brīvostā ienākošo kravas kuģu apkalpēm, terminālu un
ostas personālam noteikts stingri ievērot sekojošas prasības:
1. Visu Rīgas brīvostā ienākošo kravas kuģu aģentiem, pirms ienākšanas ostā, papildus
citiem kuģa dokumentiem aizpilda Starptautiskajā Kuģu Loģistikas un Ostu
Informācijas Sistēmā (SKLOIS) arī Jūras Sanitārās deklarācijas formu (Maritime
Declaration of Health Form).
2. Kuģim, šķērsojot Kuģu Satiksme Vadības Centra (KSVC) ziņojuma robežu (VTS
reporting line), kuģa kapteinis izsauc KSVC – izsaukuma signals “SATIKSME” (call sign
“RIGA TRAFFIC”) UīV 09 kanālā (on VHF ch 09) un apstiprina, ka visi apkalpes locekļi ir
veseli. Identisku ziņojumu kuģa kapteinis veic arī vismaz stundu pirms iziešanas no
ostas.
3. Rīgas brīvostā ienākušo ārvalstu karoga kuģu komandām aizliegts nokāpt krastā,
izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams normālas kuģa ekspluatācijas
nodrošināšanai (piemēram – apskatīt kravas zīmi, saņemt pārtikas krājumus).
4. Visas darbības, saistītas ar kravu apriti un kuģa apkalpošanu, veicamas maksimāli
samazinot personu fizisko saskarsmi, ievērojot minimālo distanci starp
kontaktpersonām – 2 metri. Kuģa apmeklējumu samazina līdz minimālajam personu
lokam, kas ir nepieciešams kuģa apkalpošanai ostā.
5. Gadījumos, ja uz kuģa radušās aizdomas par saslimšanu ar Covid-19, kuģa kapteinis
par to nekavējoties, ziņo Rīgas Brīvostas kapteiņdienestam, rakstot uz
satiksme@rop.lv, zvanot uz + 371 67082035 vai UĪV 09 kanālā informē par to KSVC.
Šādā gadījumā kuģis tiek novirzīts uz kuģa enkurvietu tālāku darbību veikšanai.
6. Visa aktuālākā informācija par situāciju valstī un rekomendācijas par rīcību
pandēmijas laikā, atrodama www.spkc.lv.
7. Prasības stājas spēkā no 2020.gada 14.marta.

