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Algemeen: 

Met betrekking tot het betreden van schepen en het werken aan boord van schepen willen wij graag melden dat 

elk schip dat Zeebrugge-Brugge aandoet op voorhand een “Maritime Declaration of Health” (= MDH) dient in te 
vullen. 

In dit document wordt ook duidelijk gepolst naar een potentiële aanwezigheid van ‘COVID-19’ aan boord van het 
schip*. 

 
Als het schip een positief “Maritime Declaration of Health” document opgezonden heeft vòòr aankomst (= voor de 

loods aan boord komt) dan krijgt het schip geen toestemming om op te varen naar zijn bestemmingshaven. 

 
 

Saniport, sanitaire politie voor het internationaal verkeer en onderdeel van FOD Volksgezondheid, heeft via het 
port community systeem inzage in alle verklaringen en aangiftes in verband met een scheepsaanloop. Zij screenen 

aldus elke MDH zeer grondig en indien uit de MDH zou blijken dat er een risico is, zal Saniport onmiddellijk contact 

opnemen met het schip, dit nog vooraleer het de haven binnenloopt. 
 

 
Deze en nog enkele andere procedures, onder meer ten behoeve van de loodsen, zullen zorgen voor een 

vroegtijdige detectie van ‘COVID-19’. 
 

 

Naast de MDH en de Saniport screening, is het eveneens van cruciaal belang dat u als personeel steeds de 
fundamentele beschermende maatregelen tegen het coronavirus, geformuleerd in de veiligheidscommunicatie van 

2020-02-27 blijft toepassen. 
 

 

Wat als …: 
Indien ondanks de vooraanmelding en de screening, toch eigen personeel en/of een scheepsbemanning bepaalde 

symptomen (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden) vertoont die mogelijk kunnen te wijten zijn aan een 
luchtweginfectie of een andere ernstige aandoening, neem dan de volgende stappen: 

 Blijf kalm. 

 Vermijd sociaal contact. Plaats u, uw team en de vermoedelijke besmette persoon in afzondering (aparte 

locatie tussen vermoedelijke besmette persoon en anderen). 

 Neem telefonisch contact op met uw directe hiërarchische lijn. Licht zeer duidelijk de situatie toe. 

 Wacht op de aanwijzingen van uw plaatselijke gezondheidsinstantie. 


