PROTOCOL DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA COVID-19 PER ALS CREUERS EN VAIXELLS DE
PASSATGE AMB ATRACADA EN PORTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Aquestes indicacions s'apliquen als creuers de passatge en navegació de cabotatge que inicien,
finalitzen o realitzen escales en ports de la Comunitat Valenciana.
Han de recollir-se en un document específic per a cada vaixell, Pla de Contingència COVID-19 del
vaixell, redactat almenys en castellà, que serà posat a la disposició de l'autoritat sanitària de la
Generalitat Valenciana quan aquesta ho sol·licite.

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 DEL VAIXELL
El Pla de Contingència del vaixell descriurà els procediments i mesures preventives enfront de la
COVID-19. Contindrà les mesures de prevenció a aplicar quant a distàncies de seguretat
interpersonal, ús de màscara, higiene respiratòria, higiene de mans, així com els mecanismes
concrets que asseguren el seu compliment pel passatge i la tripulació, tenint en compte el
nombre de passatgers, el disseny i les característiques de cada vaixell; la gestió dels fluxos de
passatgers a bord i els sistemes de càrrega, embarcament i desembarque, així com les mesures
de control i correctores a aplicar en cas de detectar-se possibles casos de COVID-19 entre el
passatge i/o la tripulació.
El pla serà específic per a cada vaixell i s'adaptarà a les recomanacions del Ministeri de Sanitat
així com a la normativa sanitària vigent en les comunitats autònomes dels ports d'atracada a
cada moment.
Inclourà com a mínim els següents apartats:
1.- Embarcament.
1.1.- Mesures relatives als passatgers: S'aplicaran els requeriments de salut propis del territori
per a embarcar i les mesures relatives a les terminals.
1.2.- Mesures relatives a la tripulació: S'aplicaran els requeriments de salut propis del territori
per a embarcar i de les terminals. Així mateix, s'ha de garantir l'aplicació de les mesures de
formació i informació sobre COVID-19 i la seua prevenció en el vaixell.
2.- Higiene i prevenció del vaixell
2.1.- Nombre màxim de passatgers que permeta la gestió de fluxos i estada de persones en els
diferents espais. A aquest efecte es consideraran convivents els passatgers que comparteixen
cabines o camarots.
2.2. Aforament màxim de les diferents sales d'ús col·lectiu (inclosos ascensors i lavabos d'ús
col·lectiu), que haurà d'estar degudament senyalitzat, i el sistema que s'instaurarà per a verificar
el seu compliment.
2.3- Ordenació de fluxos de circulació de passatgers i tripulació.
2.4.- Mesures de prevenció establides per a cada activitat realitzada en el vaixell (piscines,
gimnasos, restauració, locals comercials, activitats grupals, sales de descans, teatres, sales
recreatives infantils, etc.)
2.5.- Mesures per a assegurar una correcta ventilació de les diferents estades.
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2.6.- Neteja i desinfecció.
2.7.- Procediments per a limitar el contacte entre la tripulació i els passatgers.
3. Vigilància i Gestió de Casos de COVID-19
Inclourà les mesures de vigilància per a la prevenció i detecció de casos sospitosos i/o
confirmats, la seua gestió i l'actuació davant possibles brots de COVID-19.
Es tindrà en compte el nombre potencial de persones que poden necessitar cures i el temps de
duració de les mateixes abans de poder desembarcar i evacuar-los.
Aquesta Pla deurà almenys contemplar els següents continguts:
a) Instal·lacions sanitàries:
S’haurà de comptar amb les instal·lacions sanitàries i els allotjaments necessaris per a tindre
suficient capacitat per a proporcionar l'atenció necessària a bord per a casos de COVID-19 i per
a aïllar adequadament a les persones potencialment infeccioses.
Es podran designar cabines reservades per a l'aïllament dels possibles casos i els casos
confirmats de COVID-19 i la posada en quarantena dels seus contactes pròxims. La ubicació
d'aquestes cabines, ha de facilitar una supervisió efectiva per part del personal sanitari i
minimitzar la interacció entre passatgers i tripulació en l'àrea.
b) Material i equips sanitaris
S'haurà de disposar d'equips sanitaris i subministraments suficients per a respondre a les
necessitats d'atenció al nombre màxim estimat de persones afectades i la duració de les cures a
bord, incloent màscares i altres equips de protecció individual (EPI).
c) Personal sanitari mèdic i d'infermeria:
Es dimensionarà en funció del nombre de tripulants i passatgers a bord i es mantindrà una
reserva de professionals de la qual es puga disposar en cas de necessitat.
Es designarà un professional mèdic a bord de cada vaixell com a responsable dels aspectes
sanitaris del Pla de contingència COVID-19, incloent la supervisió de la implementació i el
compliment de les mesures de prevenció i les actuacions davant casos sospitosos a bord.
4.- Procediments:
4.1- Mesures per a la tripulació:
Es disposarà d'un document específic per a cada vaixell elaborat pel Servei de Prevenció de
Riscos Laborals corresponent, o organisme que corresponga segons la normativa, on consten les
mesures de prevenció i la formació rebuda per la tripulació.
-

Recollida d'informació sobre estat vacunal enfront de COVID-19.

-

Realització de proves PCR a les 48-72 hores abans de l'embarcament.

-

Realització d'una PDIA periòdicament, almenys de 15 dies, i en finalitzar cada travessia.

-

Vigilància activa de l'estat de salut de la tripulació.

-

Exigència d'utilització de màscara segons la normativa vigent.

-

Exigència de distanciament físic segons recomanacions de les autoritats sanitàries.
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-

Formació en el moment de l'embarcament en tot el relacionat amb les mesures de
prevenció i control d'infeccions de COVID-19.

-

Establiment de grups bambolla per a la realització de les diferents activitats recreatives,
d'oci, manutenció i convivència.

4.2.- Mesures per als passatgers:
-

Recollida d'informació sobre estat vacunal enfront de la COVID-19.

-

Realització de proves PCR a les 48-72 hores abans de l'embarcament.

-

Realització de PDIA als 3 dies després de l'embarcament.

-

Recomanar restricció al màxim del contacte social des de 5 dies abans de
l'embarcament.

-

Exigència d'utilització de màscara segons la normativa vigent.

-

Exigència de distanciament físic segons recomanacions de les autoritats sanitàries.

-

Informació en el moment de l'embarcament en tot el relacionat amb les mesures de
prevenció i control d'infeccions de COVID-19.

-

Material informatiu en tot el relacionat amb les mesures de prevenció i control
d'infeccions de COVID-19 al llarg de tot el trajecte.

-

Realització d'excursions organitzades per l'operador, no permetent-se les excursions
lliures en les escales.

-

Criteris de control de temperatura a bord i de realització de PDIA segons recomanacions
del Ministeri de Sanitat.

4.3- Procediments d'actuació davant l'aparició de casos sospitosos, probables o confirmats en
passatge o tripulació:
- Procediments a seguir davant l'aparició de casos sospitosos, probables o confirmats a
bord, seguint les directrius contingudes en el document tècnic del Ministeri de Sanitat
sobre ESTRATÈGIA DE DETECCIÓ PRECOÇ, VIGILÀNCIA I CONTROL DE COVID-19
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/do
cumentos/covid19_estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf). S'entendrà per
convivents les persones que compartisquen cabina/camarot.
- Procediments específics davant l'aparició de brots a bord del vaixell, tenint en compte
la possibilitat de brots entre la tripulació i entre passatgers del mateix o diferents grups
de convivents, que contemplen mesures preventives sobre el funcionament en
l'operativa diària del vaixell i en les escales, incloent limitació de moviments o activitats
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a realitzar sobre la base de la possible transmissió entre tripulació i passatgers o la
possibilitat de transmissió entre diferents grups de convivents.
- En cas necessari d'aïllament o quarantena durant la travessia, romandran en les seues
cabines o es traslladaran a les cabines/camarots prèviament designades en el pla. En
qualsevol cas, s'haurà de disposar d'estades i/o cabines estructuralment separades de
la resta per a l'aïllament i quarantena de casos confirmats COVID-19 o de contactes
estrets de casos confirmats de COVID-19 amb circuits d'entrada i eixida independents,
equips sanitaris i de tripulació adequadament formats tant per a la seua atenció sanitària
com no sanitària (gestió de residus, bugaderia, servei de menjar, etc.).
- Criteris de desembarcament per a quarantena o assistència sanitària en terra, sense
perjudici del que determine l'autoritat sanitària.
- Procediments d'actuació i comunicació entre els serveis mèdics del vaixell amb les
autoritats sanitàries de les escales i amb les entitats i/o centres sanitaris concertats en
aquells casos que siga necessari el desembarque de passatgers o tripulants en els ports
de l'itinerari, per a la seua assistència mèdica, aïllament o quarantena.
- Comunicació a Salut Pública de casos sospitosos, probables o confirmats de COVID-19,
o contactes estrets de casos confirmats de COVID-19 a bord. Col·laboració dels serveis
mèdics del vaixell amb Salut Pública en la gestió dels brots de COVID-19 durant l'escala
del vaixell, facilitant la informació necessària per a valorar les actuacions a dur a terme
en cada situació, sense perjudici de les competències atribuïdes en la normativa vigent
a Sanitat Exterior.

5.- Escales
5.1.- Itinerari detallat, esmentant tots els ports d'escala espanyols des de l'inici del seu itinerari
fins a la seua finalització, i ports en els quals hi haurà embarcament de passatgers.
5.2- Dates de les escales en cada port.
6.- Atenció sanitària, aïllament i quarantena en escales
6.1.- Centres sanitaris concertats en els ports de l'itinerari, incloent còpia del contracte. El centre
sanitari concertat per a passatgers/tripulants, haurà de ser adequat per a l'atenció de pacients
de la COVID19 i en proporció o relació a la capacitat de persones embarcades en el vaixell.
6.2.- Servei mèdic concertat que es faça càrrec del seguiment dels casos i contactes no
hospitalitzats fins a la finalització del període de quarantena, incloent còpia del contracte.
6.3.- Allotjament i assistència mèdica concertats per a quarantena en els ports de l'itinerari.
S'especificaran els concerts i contractes subscrits amb allotjaments en cada escala, per al
desembarque de malalts, contactes estrets o contagiats asimptomàtics que no requerisquen
ingrés hospitalari (passatge o tripulació).
Les instal·lacions concertades per a passatgers/tripulants, hauran de ser adequades per a
l'allotjament i atenció de casos COVID19 i contactes estrets convivents segons les
recomanacions
del
document
tècnic
del
Ministeri
de
Sanitat
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/document
os/manejo_primaria.pdf), en relació al nombre de persones embarcades. Hauran d'indicar-se
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les característiques, seguiment mèdic, serveis de restauració i número dels allotjaments
concertats, així com la justificació que aquests mitjans són els adequats per a les característiques
de l'itinerari.
Es podrà permetre el desembarcament per a retorn al lloc de residència per a la finalització de
la quarantena sempre que el desplaçament es realitze en un mitjà de transport privat, es puga
garantir el compliment de totes les mesures de precaució establides per al maneig de contactes
durant el trajecte i s'haja informat i autoritzat el desplaçament per les autoritats de salut pública
implicades. Per a això, el contacte signarà un document de declaració de responsabilitat segons
l'Annex 5 del document tècnic del Ministeri de Sanitat ESTRATÈGIA DE DETECCIÓ PRECOÇ,
VIGILÀNCIA I CONTROL DE COVID-19
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/document
os/covid19_estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf).
6.4.- Assegurança d'assistència sanitària.
Informació completa de la companyia d'assegurances i pòlissa que la naviliera té contractada
per a cobrir les despeses que s'originen en els centres concertats (sanitari i allotjament), tant
sanitaris com d'habitació per a passatgers o tripulants, llevat que la naviliera s'encarregue
directament d'assumir les despeses derivades de l'emergència associada a la malaltia COVID-19.
La pòlissa o servei contractat en el seu cas per la naviliera es farà càrrec de totes les despeses
dels trasllats, atenció sanitària (incloent hospitalització i atenció ambulatòria) i allotjament i
restauració dels casos i contactes.

En València, en data de signatura electrònica
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA
I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
Firmado por Isaura Navarro Casillas el
06/05/2021 12:18:10
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