
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصيد البحرى و المنتجات الصيدية

ه البحريوطاقمرئيس السفينة  ل عليمات و توصيات الوقايةت

أحمي نفسك, لضمان, سالمتك وسالمة طاقمك
.البحرى ،سالمة عائالتكم بين أيديكم

كيف ؟

. بتحضير رحلتك البحرية و اتخاذ جميع االحتياطات,  الالزمة لضمان سالمتك وسالمة1

البحري ؛طاقمك 

آمنة ؛بحري  األدنى لضمان عملية صيد  البحريى و تدويره بالعدد . بتشغيل طاقمك2

 .   بإعفاء البحارة المسنين و الذين يعانون من مرض مزمن و دمجهم في عملية اقتسام3

الحصص في هذه الفترة الظرفية الصعبة.

. بضمان االمتثال الصارم لقواعد النظافة : السفينة و مالبس العمل و معدات الصيد4
وصناديق األسماك وأي شيء آخر عىل متن السفينة ؛

. بالتأكد من أن كل بحار لديه طعامه ومياه الشرب الخاصة به ؛5

. بحظر أي تبادل أو إعارة للمواد أو المعدات بين البحارة: الطعام و فناجين القهوة و قرورات6

المياه و األمتعة الشخصية وغيرها؛



. بتجنب التجميع في محطة الطاقم أثناء االتجاه نحوى مناطق الصيد حيث يجب عىل7
البحارة  أخذ مكان عىل سطح السفينة وهم بعيدون عن بعضهم البعض؛

 متر و1. بتجنب االكتظاظ عىل سطح السفينة و احترام المسافة الوقائية التي ال تقل عن 8
كذا البقاء عىل يقظة خاصة أثناء عملية رفع شباك الصيد التي يقترب فيها البحارة عادة؛

. بتوخي الحذر والحيطة عند فرز منتجات الصيد و تعبئة صناديق األسماك.9

. بتنظيف سطح السفينة وجميع أدوات العمل بمياه البحر الوفيرة قبل  العودة لميناء10

النزول ؛

. بإجراء عملية إنزال المنتجات الصيدية بحذر في  رصيف الميناء المجهز والمكيف مع11

الوضع  اإلستثنائيى الحالي؛

. بحماية نفسك وطاقمك البحريى من خالل احترام المسافات وتجنب االتصال12

بالمشترين عند إنزال المنتجات  المصطادة ،

عىل متن السفينة ،  البحري طاقم. بمنع صعود أي شخص خارج ال13

. بالحفاظ عىل مسافات األمان بين البحارة عند إنزال  شباك الصيد عىل رصيف الميناء؛14

. بالقيام بتنظيف عام للسفينة والرصيف باستخدام مواد التطهير عىل األرضيات.15

. بالتأكد من تنظيف جميع األسطح بمطهر وخاصة األكثر استخداًما: سكك الدرج16
وقضبان اإلمساك  ومقابض األبواب وظهر المقاعد  والممر  والمرافق الصحية وما إىل ذلك.

؛

. بالتأكد من وضع بقايا الطعام والتغليف وأي نفايات أخرى في كيس مغلق ووضعه في17

مكان مناسب؛

. بالتأكد من تنظيف مالبس العمل وغسلها جيًدا بعد كل رحلة بحرية.18



. تتعرض  شباك الصيد للتمزيق و تخضع, يوميا لعمليات إصالح  ولذا يوجب عىل رئيس19

السفينة تحسيس  مصلحي,  شباك الصيد باالحتياطات الظرفية التي يتعين اتخاذها أثناء

أداء عملهم عىل رواصف الميناء ؛

.بتوعية حارس السفينة وإبالغه بالسلوكيات الواجب اتباعها وتلك التي يجب تجنبها.20

 أو الذين كانواCovid-19. بالتأكد من بقاء البحارة الذين تظهر عليهم عالمات اإلصابة ب, 21

عىل اتصال مباشر مع شخص مريض في الحجز الصحيى  في منازلهم وامتناعهم عن

اإلبحار؛

 الحمى ، السعال ، صعوبة التنفس ، العطس ،19تذكير بعالمات عدوى كوفيد :

التعب ، آالم العضالت ، فقدان الذوق أو الرائحة

أإلجراءات : إبالغ رئيس السفينة ، عزل البحار ، ارتداء  المريض كمامة الحماية

.3030الصحية ، واالتصال  بالرقم 

. بتحديد يوم في األسبوع لتنظيم عملية تطهير قوارب الصيد والميناء،22

( و القضاء عليه يعتبر, واجبCOVID-19)مكافحة انتشار الفيروس 

.ومسؤولية فردية وجماعية


