
BOLNIK (ČLAN LADIJSKE POSADKE ALI POTNIK) S 
SUMOM NA KORONAVIRUS NA LADJI:
l ZNAČILNI SIMPTOMI BOLEZNI
l USTREZEN EPIDEMIOLOŠKI PODATEK

OBVEŠČENA
UPRAVA RS ZA POMORSTVO

Ladijska
 ZDRAVSTVENA IZJAVA

PREPOVED VPLUTJA 
LADJI V PRISTANIŠČE

(Ladja se vsidri na sidrišču)

OBVESTILO 
EPIDEMIOLOGU

(Tel. 112)
OBVESTILO ZDRAVSTVENI 

SLUŽBI

OBVESTILO LUKI KOPER
- Področje operativne varnosti
- Področje operative (C. Plan)

     
    PRIHOD ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA LADJO:

       - Ustrezna zaščitna oprema zdravstvenih
          delavcev po priporočilih;
       - Presoja zdravstvenega stanja bolnika,
       - Ustrezna zaščitna oprema bolnika;

SUM 
KORONAVIRUS UTEME

LJEN

NASVET POVELJNIKU LADJE 
O NADALJNJIH POSTOPKIH IN 

IZOLACIJI GLEDE BOLNIKA 
NA LADJI

NE-NUJNO ZDRAVSTVENO STANJE 
BOLNIKA

(Slediti navodilom Zdravstvene službe)

UGOTAVLJANJE 
ZDRAVSTVENEGA STANJA 

POSADKE LADJE OZ. 
BOLNIKA

NUJNO ZDRAVSTVENO STANJE BOLNIKA
Prevoz v bolnišnico UKCLJ- Klinika za nalezljive 
bolezni po predhodni najavi; 
Obravnava kontaktov po napotkih epidemiologa; 
Ostali člani posadke načeloma ne zapuščajo ladje; 
Gibanje posadke izven ladje po oceni tveganja in 
skupni odločitvi pristojnih služb za vsak primer 
posebej; 
Nadaljnji ukrepi po napotkih epidemiologa; 

LABORATORIJSKA 
POTRDITEV SUMA

-Odvzem brisov pri bolniku na ladji; 
-Transport vzorcev v laboratorij – po 
   protokolu za zdravstveno službo; 
-Bolnik ostane v izolaciji na ladji; 
-Navodila posadki o nadaljnjih 
potrebnih ukrepih; 

DOVOLJENJE VPLUTJA 
LADJI V PRISTANIŠČE

LADJA OSTANE NA 
SIDRIŠČU ALI PA LAHKO 

IZPLUJE IZ VODA RS

- Če ladja izpljuje pred pridobljenimi 
laboratorijskimi rezultati, se posreduje obvestilo o 
stanju bolnika in event. potrditvi primera poveljniku 
ladje in pristanišču, kamor ladja potuje ; 
- Če je primer laboratorijsko potrjen preden ladja 
izpljuje, se bolnika izkrca in hospitalizira ob 
upoštevanju priporočenih zaščitnih ukrepih 
zdravstvenega osebja in predhodne najave ustrezni 
bolnišnici o prevozu bolnika; 
- Ladja lahko izpluje, zaposleni dobijo ustrezna 
navodila za kontakte potrjenega primera s strani 
epidemiologa; 
- Obvestilo o potrjenem primeru okužbe se po 
ustaljenih povezavah posreduje med pristanišči;

NASVET VSEM LADIJSKIM OBISKOVALCEM IN 
ZAPOSLENIM V LUKI, KI MORAJO NA LADJO: 
- Osebna zaščitna oprema ni potrebna, le v primeru, 
če je s strani zdravstvene službe potrjeno, da na ladji 
 NI potencialnih bolnikov; 
- NUJNO je VEDNO potrebno upoštevati vse 
osnovne higienske ukrepe: razdalja od sogovornikov 
mora biti vedno večja od 1,5m, redno umivanje rok 
in čim redkejše dotikanje površin obraza;
- OBVEZNO je treba voditi sezname zaposlenih 
pristaniških delavcev, ki delajo na ladji in ki prihajajo 
v stik z zaposlenimi člani ladijske posadke;
-Vse zaposlene je potrebno OBVEZNO seznanjati s 
preventivo proti tveganju možnosti okužbe.

NAJAVA PRIHODA LADJE

OBVESTILO 
POMORSKI 

AGENCIJI

DA NE

Odloči
URSP

URSP

LADJA

LADJA

POMORSKA 
AGENCIJA

Zdravstvena 
služba

Zdravstvena 
služba

Navodila 
Zdravstvene službe

Evidenca pristanišč v 
katerih je ladja pristala v 

zadnjih 30-ih dneh

Evidenca datumov in 
pristanišč zamenjave 
ladijske posadke v zadnjih 
30-ih dneh

KORONAVIRUS – ALGORITEM / PRISTANIŠČE / URSP

Evidenca datumov in letališč 
od doma do pristanišča 
vkrcaja oz. zamenjave 
ladijske posadke v zadnjih 
30-ih dneh

DOVOLJENJE VPLUTJA 
LADJI V PRISTANIŠČE

SUM
NI UTEMELJEN


