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      ( ခခ )   ခရီးထွက်ခွာြခင်းမြပုမီ  မူလေနရပ်တွင်  ေနထိုင်ေသာအချနိ်အတွက် 

မှတ်တမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ 

      ( ဂဂ )   သေဘင်္ာသားများအား WHO ၏ လမ်းညန်မအေပါအေြခခံ၍ COVID- 

19  ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ြခင်းနှင့်  ထိန်းချုပ်မဆိုင်ရာ  ကိုတင် 

ကာကွယ်မများ နှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များေပးရမည်။ 

      (ဃဃ)  သေဘင်္ာသားများကုိ  ကုမ္ပဏီ၏  COVID-19  အစအီစဉမ်ျား၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက် 

များကို ေပးရမည်။ 

      ( ငင )  လုိအပ်ပါက သေဘင်္ာသားများအတွက်  (PPE)  နှင့်အြခားေသာပစ္စည်း 

များ  (ဥပမာ- Mask များ၊ လက်အတိမ်ျား၊ လက်သန့်ရှငး်ေရးပစ္စည်း၊ 

သာမုိမီတာ စသည်) ေထာက်ပံ့နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။  

      ( စစ )  ေလယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်  Transit  များအတွက်  လုိအပ်ချက်များကို 

ကိုတင် ြပင်ဆင်စီမံေပးရမည်။ 

      (ဆဆ)   Crew change သွားေရာက်မည့် သေဘင်္ာသားများအတွက် ေအာက်ပါ 

စာရွက်စာတမ်းများကုိ  ေထာက်ပ့ံေပးရမည်-  (ေနာက်ဆက်တဲွတွင ်

ကည့်ပါ) 

          (၁၁)  B   Crew Health Self-Declaration Form & Record 

          (၂၂ )  C  Employer Letter and Crew Change & Travel  

    Information Sheet 

          (၃၃)  D  Port – Crew Change Information Sheet 

          (၄၄)  E  Airport – Crew Travel Information Sheet (for  

    both departure and arrival airports, as well as  

    any transit airports) 

          (၅၅)  F  Airline – Crew Travel Information Sheet 

          (၆၆)  G  National – Crew Change & Travel Information  

    Sheet (for Flag State and both departure and  

    arrival countries) 

      ( ဇဇ )  သေဘင်္ာသို့  သွားရာခရီးစဉ်တွင်  ကုမ္ပဏီနှင့်  သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် 

များမှ  ညန်ကားထားသည့်  လိုအပ်သည့်  စာရွက်အေထာက်အထား 

များကို ကိုတင် ြပင်ဆင်ေပးရမည်။ 
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    (၂)  သေဘင်္ာသားများအတွက် ညန်ကားရန် 
 
      (ကက)  COVID-19  ေရာဂါနှင့်  ပတ်သက်သည့်  အာဏာပိုင်များမှ  ထုတ်ြပန် 

ထားေသာအချက်အလက်များနှင့်  ကူးစက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးနှင့် 
ထိန်းချုပ်မ  ကိုတင်ကာကွယ်မများ သိရှိေလ့လာေစရန်၊ 

      ( ခခ )   သေဘင်္ာေပါတငွ ် လုိက်နာေဆာငရွ်က်ရမည့်  COVID-19  အစအီစဉ ်
များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  သတင်းအချက်အလက်နှင့်လမ်းညန်မ 
အားသိရှိေစရန်၊ 

      ( ဂဂ )   WHO  နှင့်  ေဒသအာဏာပိုင်များမှသတ်မှတ်ထားသည့်  Social 
distancing  ၊  Self  Isolation  ၊  တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်းမ  (ဥပမာ-
လက်ေဆးြခငး်၊ မျက်နာှထိြခငး်မ ှေရှာငရှ်ားြခငး်စသည်) နှင့် ကူးစက် 
ေရာဂါကာကွယ်ြခင်းနှင့်  ထိန်းချုပ်ေသာ  ကိုတင်ကာကွယ်မများ 
သိရှိေစရန်၊ 

      (ဃဃ)   COVID-19  လက္ခဏာြပသသူများ  (ဥပမာ-ေချာင်းဆိုးြခင်း၊  အဖျား 
စသည်တ့ုိ) နှင့်အနီးကပ် ထိေတွ့ ြခင်းကိုေရှာင်ရန်၊ 

      ( ငင )   ေန့စဉ်အပူချနိ်ကို  နှစ်ကိမ်စစ်ေဆးပီး  ခရီးမသွားမီ လိုအပ်သည့်ရက် 
များအတွင်းမှတ်တမ်းများကုိ သိမ်းထားေစရန်၊ (Appendix- B)  

      ( စစ )  သေဘင်္ာသ့ုိ  မထွက်ခွာမ ီ COVID-19  ၏ေရာဂါလက္ခဏာများ  မိမိထံ 
တွင်ြပသပါက သတင်းပို့ေစရန်၊ 

      (ဆဆ)   မူလေနရပ်တွင်ရှိေနစဉ် သေဘင်္ာသားများအတွက် ညန်ကားချက်များ 
အား Online  မှေပးပို့ြခင်း၊  စာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ေရးထိုး 
ရန်ရှိသည်များကို  အီလက်ထေရာနစလ်က်မှတ်များ  အသုံးြပုြခင်း 
စသည်များြဖင့် အတတ်နိုင်ဆုံးေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

      ( ဇဇ )   Crew  Change  အတွက်  ခရီးသွားစဉ်  သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ 
(သို့မဟုတ)် အြခားသက်ဆိုငသူ်များက  စစေ်ဆးနိုငသ်ည့်  ေအာက်ပါ 
စာရွက်စာတမ်းများကို ြပင်ဆင်စုေဆာင်းေစရန-် 

          (၁၁)  A  Evidence of Seafarers Status Document(s) 
          (၂၂ )  B  Crew Health Self-Declaration Form & Record 
          (၃၃)  C  Employer Letter and Crew Change & Travel  

    Information Sheet 
      (ဈဈ)   ခရီးသွားလာြခင်းနှင့်  ပတ်သက်သည့်  ကုမ္ပဏီနှင့်  သက်ဆိုင်ရာ 

အာဏာပိုင်များက ညန်ကားထားသည့် လုိအပ်ေသာ အြခား စာရွက ်
စာတမ်းများကို စုေဆာင်းေစရန်၊ 
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  (ခ)  ေလဆိပ/်  ဟိတုယ်/  ဆပ်ိကမ်း/  မူလေနရပ်များသို့  သွားေရာက်ချနိ်တွင်  လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ရန် 

 

    (၁)  ကမု္ပဏီမှေဆာင်ရွက်ရန ်
      (ကက)  ယာယီေနထုိငေ်နရာမ ှ ထွက်ခွာပးီေနာက်  ြပငပ်ပဂု္ိုဂ လ်များနှင့် 

အဆက်အသွယ်  အနည်းဆုံးြဖစ်နိုင်မည့်  ေလဆိပ်သို့သွားလာေရး 
နည်းလမ်းများ စီစဉ်ေပးရမည်။ 

      ( ခခ )   အများြပည်သူ  သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရးြဖင့်  ခရီးသွားလာြခင်းကို 
တတ်နိုင်သမ ေရှာင်ရှားရမည်။  

 
    (၂)   သေဘင်္ာသားများအတွက် ညန်ကားရန် 
      (ကက)  ေဒသအာဏာပိုင်၏ ညန်ကားချက်နှင့်အညီ တစ်ကိုယ်ေရ သန့်ရှင်းမ 

နှင့်ေဘးကငး်ေသာအစားအစာ ကိုငတ်ယွြ်ခငး် အေလ့အကျင့်များနှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာ ေရာဂါကူးစက်မကို ကာကွယ်ြခင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ြခင်း 
ကိုတင်ကာကွယ်ေရးများကို  လိုက်နာေစရန်၊  (ဥပမာ-  Social 
distancing  ၊  လက်ေဆးြခင်း၊  လက်သန့်ရှင်းေဆးရည်သုံးြခင်း၊ 
မျက်နှာမထိြခင်း စသည်) 

      ( ခခ )   COVID-19  လက္ခဏာြပသသူများ  (ဥပမာ  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊  အဖျား 
စသည် တ့ုိ) များနှင့် အနီးကပ်ထိေတွ့ ြခင်းကိုေရှာင်ရန်၊ 

      ( ဂဂ )  ခရီးသွားလာရာတွင်  တစ်ကိုယ်ရညလ်ုံ ခ ံုမအတွက်  ညန်ကားထား 
သည့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဝတ်ဆင်ေစရန်၊ (ဥပမာ- Mask  နှင့် 
လက်အိတ်စသည်တ့ုိြဖစ်သည်) 

      (ဃဃ)   မိမိတို့၏ ခရီးေဆာင်အိတ်များကို ကိုယ်တိုင်သယ်ယူေစရန်၊ 
      ( ငင )   ခရီးစဉ်အတွက်  လုိအပ်ေသာစာရွက်စာတမး်များကုိ  အလွယ်တကူ 

ထုတ်ယူ  ြပသနိုင်ေသာအိတ်တွင်  သယ်ေဆာင်ေစ၍  စစ်ေဆးမ 
ပီးေြမာက်တိုင်း ပိုးမားသန ့်စင်ပီးမှ သိမ်းဆည်းေစရန်၊ 

      ( စစ )  ေဒသအာဏာပိုင်များမှ  စစ်ေဆးရန်အတွက်  ေတာင်းဆိုပါက  လုိအပ ်
ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ တင်ြပေစရန်။ 

 

  (ဂ)  ဟိုတယ် (သို့မဟုတ)် ယာယီတည်းခိုရာေနရာတွင်ရှိစဉ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
   

    (၁)  သေဘင်္ာသားများအတွက် ညန်ကားရန် 
      (ကက)  ဟိုတယ၊် ယာယေီနရာထုိငခ်ငး်  (သို့မဟုတ)် Quarantine ေနရာများ 

တွင်သက်ဆိုင်ရာ  ေဒသအာဏာပိုင်မှ  သတ်မှတ်ညန်ကားချက်များ 
အတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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      ( ခခ )  WHO  နှင့်  ေဒသအာဏာပိုငမ်ျားမ ှ သတမ်တှထ်ားသည့်  Social 
distancing  ၊  Self  Isolation  ၊  တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်းမ  (ဥပမာ- 
လက်ေဆးြခင်း၊  မျက်နှာထိြခင်းမှ  ေရှာင်လွဲြခင်းစသည်တို့)  နှင့် 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယြ်ခငး်နငှ့်  ထိနး်ချုပေ်သာ  ကိုတငက်ာကွယ်မ 
များ လုိက်နာေစရန၊် 

      ( ဂဂ )   COVID-19  လက္ခဏာြပသသူများ  (ဥပမာ-  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊  အဖျား 
စသည်တ့ုိ) နှင့်အနီးကပ်ထိေတွ့ ြခင်းကို ေရှာင်ေစရန်၊ 

      (ဃဃ)  ေန့စဉ်အပူချန်ိကို  နှစ်ကိမ်စစ်ေဆးပီး  ခရီးမသွားမီလိုအပ်သည့်  ရက် 
များအတွင်း  မှတ်တမ်းများကို  သိမ်းထားေစရန်၊  (မှတ်တမ်းများကို 
ထိန်းသိမ်းရန်အကံြပုထားေသာပုံစံကို ေနာက်ဆက်တွဲတွင်ကည့်ပါ)  

      ( ငင )  သေဘင်္ာသို့မထွက်ခွာမီ  COVID-19  လက္ခဏာများ  မိမိထံတွင်  ြပသ 
ပါကသေဘင်္ာသို့မသွားမီ ကုမ္ပဏီ  (သို့မဟုတ)်  ေဒသခံကုိယ်စားလှယ် 
ထံသို့ အေကာင်းကားေစရန်။ 

 
  (ဃ)  ေလဆိပ်တွင်လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
    (၁)  ကမု္ပဏီမှေဆာင်ရွက်ရန ်
      (ကက)  ဆိုက်ေရာက်ေလဆိပ်၏  အပူချနိ်စစ်ေဆးြခင်းကဲ့သို့  ကျန်းမာေရး 

စစ်ေဆးမ  လိုအပ်ချက်များ  အပါအဝင်  ေလဆိပ်နှင့်  သက်ဆိုင်ရာ 
ေဒသခံအာဏာပိုင်များ၏ ညန်ကားချက်များ၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ကိုလိုက်နာေစရန်၊ 

      ( ခခ )  သေဘင်္ာသားများကို  သူတို့၏  ခရီးစဉ်များနှင့်  ပတ်သက်သည့် 
ေနာက်ဆံုးရ သတငး်အချက်အလက်များကုိ တတန်ိုငသ်မ အြမန်ဆံုး 
ေပးရန်၊ 

      ( ဂဂ )  ဆိုက်ေရာက်မည့်ေလဆပိန်ငှ့်ပတသ်က်သည့် သတငး်အချက်အလက် 
နှင့်ညန်ကားချက်များကို ေထာက်ပံ့ရန်၊ 

      (ဃဃ)   ကူးစက်ေရာဂါကာကွယထိ်နး်ချုပမ်နငှ့်  ပတသ်က်သည့်  အချက် 
အလက်နငှ့် ညန်ကားချက်များေပးရန။် 

 
    (၂)  သေဘင်္ာသားများအတွက်ညန်ကားရန ် 
      (ကက)   ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ြခင်းနှင့်  ထိန်းချုပ်ေသာ၊  ကိုတင်ကာကွယ် 

ေရးများကို လိုက်နာေစရန်၊  (ဥပမာ- လက်ေဆးြခငး်၊ လက်သန့်ရှင်း 
ေဆးရည်အသုံးြပု၍ လက်သန့်ရှင်းြခင်း၊ မျက်နှာမထိြခင်း စသည)် 

      ( ခခ )   WHO မှ အကံြပု ထားသည့် လူမေရးအကွာအေဝးကို အနည်းဆုံး ၁ 
မီတာမှ ြဖစ်နိုင်သမ အတိုင်းအတာအထိ ထိန်းသိမ်းေစရန်၊ 



6 
 

      ( ဂဂ )  မကျန်းမာေသာ  (သ့ုိမဟုတ်)  COVID-19  လက္ခဏာများြပသသူနှင့် 
ထိေတွ့   ြခင်းကို  ေရှာင်ကျဉ်ေစရန်၊  (ဥပမာ-  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ အဖျား 
စသည်တ့ုိ)  

      (ဃဃ)   တစ်ကိုယ်ေရလုံ ခ ံုမအတွက်  အကာအကွယ်ကို  ဝတ်ဆင်ေစရန်၊ 
(ဥပမာ- Mask ၊ လက်အိတ် စသြဖင့်)  

      ( ငင )  ခရီးသွားရန်အတွက်  လိုအပ်ေသာစာရွက်  စာတမ်းများကို  အလွယ် 
တကူ ထုတ်ယူြပသနိုင်ေသာ  အိတ်တွင်သယ်ေဆာင်ေစ၍  စစ်ေဆးမ 
ပီးတိုင်း ပိုးမားသန့်စင်ပီးမှ သိမ်းဆည်းေစရန်။ 

 
  (င)  ေလယာဉ်ေပါတွင်လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
 

    (၁)  သေဘင်္ာသားများအတွက်ညန်ကားရန် 
 

      (ကက)   ေလယာဉ်နှင့် ေလယာဉ်အမထမ်းများ၏ ညန်ကားချက်များ၊ လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများကို လိုက်နာေစရန်၊ 

      ( ခခ )  လူမေရး  အကွာအေဝးကို  အြခားခရီးသည်များနှင့်  တတ်နိုင်သမ 
အတိုင်းအတာအထိ  ထိန်းသိမ်းထားေစရန်၊  ေလေကာင်းလုိင်း 
(သို့မဟုတ)်  ေလယာဉ်အမထမ်းများ၏  စီစဉ်မအတိုင်း  ေဆာင်ရွက် 
ေစရန်၊ 

      ( ဂဂ )  ကးူစက်ေရာဂါကာကွယ်ြခင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ေသာကိုတင်ကာကွယ်ေရး 
များကို  လိုက်နာေစရန်၊  (ဥပမာ-  လက်ေဆးြခင်း၊  လက်သန့်ရှင်း 
ေဆးရည်အသုံးြပု၍  လက်သန့်ရှင်းြခင်း၊  မျက်နှာမထိြခင်းစသည်တို့ 
ြဖစ်သည)် 

      (ဃဃ)   မကျန်းမာေသာ (သ့ုိမဟုတ်) COVID-19 လက္ခဏာများြပသေသာ သူ 
များနှင့်  ထိေတွ့ ြခင်းကိုေရှာင်ေစရန်၊  (ဥပမာေချာင်းဆိုးြခင်း၊  အဖျား 
စသည်တ့ုိ) 

      ( ငင )   ေလယာဉ်ေပါတွင်ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက်အသုံးြပုရန်ညန်ကား 
ထားသည်များကုိ  ဝတဆ်ငေ်စရန၊်  (ဥပမာ-  Mask  ၊  လကအိ်တ် 
စသြဖင့်) 

      ( စစ )   ေလယာဉ်ေပါ၌  ေလယာဉ်ဝန်ထမ်းများ၊  အြခားခရီးသည်များ၊ 
ေလယာဉ်အသုံးအေဆာင်များကို  ထိေတွ့ ြခင်းမှ  တတ်နိုင်သမ 
ေရှာင်ကျဉ်ေစရန်၊ 

      (ဆဆ)   ခရီးေဆာငအ်တိမ်ျားကုိ ကုိယတ်ိုင ်ကုိငတ်ယွေ်စရန။် 
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  (စ)  ဆိပ်ကမ်းနှင့် သေဘင်္ာေပါတက်ေရာက်သည့်အချန်ိတွင်လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
 

    (၁)  ကမု္ပဏီမှေဆာင်ရွက်ရန ်
 

      (ကက)  သေဘင်္ာသည်  ဆပိက်မး်တငွဆ်ိုက်ကပထ်ားသင့်သည်။  ေကျာက်ချ 
ထားပါက  သေဘင်္ာသို့သွားရန်အတွက်  Boat  စီမံထားရပါမည်။ 
သို့မှသာ  သေဘင်္ာနှင့်  ဆိပ်ကမ်းကားတွင်  အြခားသူများနှင့်  ထိေတွ့  
ဆက်ဆံရမည့် အချနိ်ကို ေလာ့ချနိုင်မည်။ 

      ( ခခ )  သေဘင်္ာမှဆိပ်ကမ်းသို့  Pre-Arrival  Information  ေပးပို့ရာတွင် 
Arrival  crew  list  နှင့်  Departure  crew  list  များကို  ကိုတင် 
ေပးပို့ထားရမည်။ 

      ( ဂဂ )  သေဘင်္ာသို့  သွားရန်အတွက်  သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးကို  ေအးဂျင့်များ 
အားကိုတင်စီစဉ်ထားရမည်။ 

      (ဃဃ)  လမ်းခရီးတွင် အသုံးြပုခဲ့ေသာ တစ်ကိုယ်ရည်လုံ ခ ံုမ အကာအကွယ် 
များနှင့်  သေဘင်္ာေပါတွင်  မလုိအပ်သည့်  ပစ္စည်းများအား  စွန ့်ပစ် 
ေစရမည်။  (ြပန်လည်ေဆးေကာနိုင်ေသာ  (သ့ုိမဟုတ်)  ပိုးမား 
သန ့်စင်၍ ြပန်လည်အသုံး ြပုနိုင်ေသာ ပစ္စည်းမှအပ) 

      ( ငင )  သေဘင်္ာေပါတငွ ် သတမ်တှထ်ားေသာ  COVID-19  အစအီမမံျားအရ 
တစ်ကိုယ်ရည်လုံ ခ ံုမ အကာအကွယ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။ 

      ( စစ )  ခရီးသွားစဉ်  တစ်ခါသုံး  တစ်ကိုယ်ရည်လုံ ခ ံုမ  PPE  အကာအကွယ် 
များကုိ ဝတဆ်ငေ်စရမည်။ 

      (ဆဆ)  သေဘင်္ာသားများ  သေဘင်္ာေပါတက်ေရာက်ချန်ိတငွ ် (Mask  ၊ 
လက်အိတ်စသည့်)တစ်ကုိယ်ရည်လံု ခုံမအကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင် 
ေစရမည်။ 

      ( ဇဇ )  သေဘင်္ာေပါတက်ေရာက်ချနိ်တွင်  ကိုယ်အပူချန်ိ  မှတ်တမ်းယူြခင်း၊ 
ြဖစ်နိုင်ပါက  COVID-19  Test  kit  ြဖင့်  စစ်ေဆးြခင်း  ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

      (ဈဈ )  သေဘင်္ာေပါမတက်ေရာက်မီ ကျန်းမာေရးနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက ်
အလက်များ ကုိယ်တုိင်ြဖည့်သွင်းေစရမည်။ 

      (ညည)  သေဘင်္ာသားများ  ေနထိုင်သည့်  ေနရာ၏အြပင်ဘက် သတ်မှတ်ထား 
ေသာေနရာတွင်  သေဘင်္ာသား၏ပစ္စည်းများကို  ပိုးမားသန ့်စင်ြခင်း 
ြပုလုပ်ရမည်။ 

      ( ဋဋ )  သေဘင်္ာေပါသို့ေရာက်ရှိပီးေနာက်  ၎င်းတို့ဝတ်ဆင်လာသည့်  အဝတ် 
အစားများအား  ပိုးမားသန ့်စင်ြခင်း၊  ေလာ်ဖွတ်ြခင်း  ေဆာင်ရွက်ေစ 
ရမည်။ 
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      ( ဌဌ )  သေဘင်္ာသားထံမလှက်ခံရရိှေသာ အေထာက်အထားများအား  ပိုးမား 
သန ့်စင်ေစရန်နှင့် လက်ေဆးေကာသန့်ရှင်းြခင်း ေဆာင်ရွက်ေစရန်။ 

 
    (၂)   သေဘင်္ာသားများအတွက်ညန်ကားရန် 
 

      (ကက)  ကူးစက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ြခင်းနှင့်  ထိန်းချုပ်ေသာ  ကိုတင်ကာကွယ် 
ေရးများကို  လိုက်နာေစရန်၊  (ဥပမာ-  လက်ေဆးြခင်း၊  မျက်နှာ 
မထိြခင်း စသည်တို့ြဖစ် သည)် 

      ( ခခ )  မကျန်းမာေသာ  (သ့ုိမဟုတ်)  COVID-19  လက္ခဏာများြပသေသာ 
သူများနှင့်  ထိေတွ့ ြခင်းကို  ေရှာင်ေစရန်၊  (ဥပမာ-  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ 
အဖျားစသည်တိ့ု) 

      ( ဂဂ )  မလုိအပ်ဘ ဲဆပိက်မး်  (သို့မဟုတ)် သေဘင်္ာေပါမလူှများနငှ့်  ထိေတွ့ 
ဆက်ဆံြခင်းကို ေရှာင်ရှားေစရန်၊ 

      (ဃဃ)  ညန်ကားထားသည့်  တစ်ကိုယ်ရည်လုံ ခ ံုမ  အကာအကွယ်များ 
ဝတ်ဆင်ေစရန်၊ (ဥပမာ - Mask ၊ လက်အိတ်စသည်) 

      ( ငင )  ခရီးသွားရန်လိုအပ်ေသာ  စာရွက်စာတမ်းများကို  အလွယ်တကူ 
ထုတ်ယူြပသနိုင်ေသာ အိတ်တွင်သယ်ေဆာင်ေစ၍ စစ်ေဆးမပီးပါက 
ပိုးမားသန ့်စင်ပီးမှ သိမ်းဆည်းေစရန်၊ 

      ( စစ )  ဆပ်ိခံတံတားနှင့်  သေဘင်္ာအတက်အဆင်းေနရာတွင်  မလုိအပ်ဘဲ 
သေဘင်္ာသားများအပါအဝင် အြခားသူများနှင့်ထိေတွ့ မကို ေရှာင်ကျဉ် 
ေစရန်၊ 

      (ဆဆ)  WHO  မှအကံြပုထားေသာ  လူမေရးအကွာအေဝးကို  အနည်းဆုံး  ၁ 
မီတာမှ  ြဖစ်နိုင်သမ  အတိုင်းအတာအထိ  ထိန်းသိမ်းြခင်း 
ေဆာင်ရွက်ေစရန်၊ 

      ( ဇဇ )  သေဘင်္ာတက်ရနအ်တက်ွ PPE ကုိ ဝတ်ဆင်ေစရန်၊ 
      ( ဈဈ )  ခရီးေဆာငအ်တိမ်ျားကုိ ကုိယတ်ိုငသ်ယယ်ေူစရန၊် 
       
  (ဆ)  သေဘင်္ာေပါတွင်လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
 

    (၁)  ကမု္ပဏီမှေဆာင်ရွက်ရန ်
 

      (ကက)  သေဘင်္ာမတက်မီသေဘင်္ာသားများ ေရာဂါကူးစက်နိုင်သည့် အန္တရာယ် 
ကိုေလျာ့ချရန်၊  ကျန်းမာေရး၊  ေရာဂါကင်းရှင်းေရးနှင့်  ကူးစက်ြခင်း 
မရှိေစရန် တို့ကို ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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      ( ခခ )  သေဘင်္ာအလံ  လင့်ထူထားေသာနိုင်ငံ၏  သတ်မှတ်ထားေသာ 
လိုအပ်ချက်များနှင့်  သေဘင်္ာသားများ၏  ေဆာင်ရွက်ရန်များကို 
သေဘင်္ာ  မတက်မီအချန်ိ  ကာလသတ်မှတ်၍  ကိုတင်ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

      ( ဂဂ )  ၄င်း၏  သေဘင်္ာများအတွက်  COVID-19  အစီအစဉ်များနှင့်  လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ထားပီး ြဖစ်ရမည်။ 

      (ဃဃ)   အသစ်ေရာက်ရှိလာေသာ သေဘင်္ာသားများသည် ကုမ္ပဏီ၏ COVID-
19  အစီအစဉ်များနှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်  Shipboard  self-
distancing  (SSD)  အေလ့အကျင့်တိ့ုတငွ ် အေထာက်အကူ  ြဖစ်ေစ 
ရမည်။ 

      ( ငင )  အသစ်ေရာက်ရှိလာေသာ သေဘင်္ာသားများ ေန့စဉ်အလုပ်နှင့် တာဝန် 
များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အြခားသေဘင်္ာသားများနှင့် နီးကပ် ထိေတွ့ မ 
ေလာ့ချရမည်။ 

      ( စစ )   (SSD) ကိုကျင့်သုံးြခင်းအြပင် သေဘင်္ာသားများေန့စဉ် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် 
အခန်းနှင့်  အိမ်သာများအား  သန့်ရှင်းေရးေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  ပုိးသတ် 
ေဆးနှင့်သန ့်ရှင်းေရး ပစ္စည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။  

      (ဆဆ)  သေဘင်္ာေပါတငွ ် ကုိယအ်ပခူျန်ိတိုငး်တာစစေ်ဆးြခငး်နငှ့်  မှတ်တမ်း 
ရယူြခင်းအတွက်  လိုအပ်ေသာ  ပစ္စည်းကိရိယာများ  ေထာက်ပံ့ 
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

      ( ဇဇ )  အသစ်ေရာက်ရှိလာေသာ  သေဘင်္ာသားများကုိ  ၎င်း၏  အခန်းတွင်း 
မဟုတ်ေသာ အလုပဝ်တစ်ုံလဲလှယရ်နေ်နရာ သတမ်တှေ်ပးရမည်။ 

 

    (၂)  သေဘင်္ာသားများအတွက်ညန်ကားရန် 
 

      (ကက)   သေဘင်္ာ  (SSD)  ကိုတတ်နိုင်သမ  လုိက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင် 
ရန်အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစရန-် 

          ( ၁၁)  WHO  မှအကံြပုထားေသာ  လူမေရးအကွာအေဝးကို အနည်း 
ဆုံး  ၁  မီတာမှ  ြဖစ်နိုင်သမ  အတိုင်းအတာအထိ  ထိန်းသိမ်း 
ေစရန်၊ 

          (၂၂)  မလိုအပ်ဘဲ  သေဘင်္ာသားများ  အပါအဝင်  အြခားသူများနှင့် 
ထိေတွ့ဆက်ဆံြခင်းကို ေရှာင်ကျဉ်ေစရန်၊ 

          (၃၃)  လံု ခ ံုမအတွက်သေဘင်္ာေပါရှိ ေလာက်လမ်းများ၊ ထွက်ေပါက် 
များကို  ြဖတ်သန်းသွားလာရာတွင် သတ်မှတ်ထားေသာေနရာ 
များကိုသာ အသုံးြပုေစရန်၊  
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          (၄၄)  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်ဧရိယာ၊  အသုံးအေဆာင်၊  ကိရိယာ 

များကို အသုံးြပုပီးပါက ပိုးမားသန ့်စင်ေစရန်၊ 

          (၅၅)  သေဘင်္ာေပါတငွ ် အများအသံုးြပုသည့်  ေနရာများြဖစ်သည့် 

စားရိပ်သာ၊  နားေနခန်း၊  အဝတ်ေလာ်ခန်း  စသည်များကို 

စုေပါင်း အသုံးြပုြခင်းမတှားြမစထ်ားရန၊် 

          (၆၆)  အလုပခ်ျန်ိ  (သိုမဟုတ)်  တာဝန်ပီးဆုံးပီးေနာက်  ချက်ချင်း 

မိမိအခန်းသို့ ြပန်ေနေစရန်၊ 

          (၇၇)  အနားရချန်ိတွင်  သီးြခားစီမံထားေသာေနရာနှင့်  ကုန်းပတ် 

ေပါတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာတွင် အနားယူြခင်းမှလွဲ၍ 

မိမိအခန်းတွင်သာ ေနေစရန်၊ 

          (၈၈)  လံု ခ ံုမအတွက်  အစားအစာများကို  ၎င်းတို့၏အခန်းတွင် 

စားသုံးေစရန်၊ 

          (၉၉)  အခနး်အြပငထွ်က်တိုငး်  ညန်ကားထားသည့်  PPE  ဝတ်စုံ 

ဝတ်ဆင်ေစရန်၊ 

      ( ခခ )  ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်  WHO  လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ 

Social  distancing  ၊  Self-isolation၊  တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်းမ 

(ဥပမာ- လက်ေဆးြခင်း၊  မျက်နှာထိြခင်းမှ  ေရှာင်လွဲြခင်း  စသည်တို့) 

နှင့်လုံ ခ ံုေသာ  အစားအစာကိုင်တွယြ်ခငး်  ညန်ကားချက်များကို 

လုိက်နာေစရန၊် 

      ( ဂဂ )  မကျန်းမာေသာ  (သ့ုိမဟုတ်)  COVID-19  လက္ခဏာများ  ြပသေသာ 

သူများနှင့်  ထိေတွ့ ြခင်းကို  ေရှာင်ေစရန်၊  (ဥပမာ-  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ 

အဖျားစသည်တိ့ု) 

      (ဃဃ)  အပူချန်ိကို  ေန့စဉ်နှစ်ကိမ်စစ်ေဆးေစရန်နှင့်  မှတ်တမ်းများကို 

ထိန်းသိမ်းထားေစရန်၊  (မှတ်တမ်းများကို  ထိန်းသိမ်းရန်  အကံြပု 

ထားေသာ ပုံစံအတွက် ေနာက်ဆက်တွဲကိုကည့်ပါ)  

      ( ငင )  COVID-19  လက္ခဏာများြပသပါက  Master  (သို့မဟုတ)်  ခန ့်အပ် 

ထားေသာ တာဝန်ရှိသူအရာရှိကို အေကာင်းကားေစရန်။ 
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  (ဇ)  သေဘင်္ာေပါမှြပန်လည်မထွက်ခွာမီလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
 

    (၁)  ကမု္ပဏီမှေဆာင်ရွက်ရန ်
 

      (ကက)   သေဘင်္ာသားများ  ြပန်လည်ထွက်ခွာလာသည့်အခါ  ေရာဂါကူးစက် 

နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုေလျာ့ပါးေစရန် သေဘင်္ာမှမဆင်းမီသေဘင်္ာသား 

များကျန်းမာစွာရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

      ( ခခ )  သေဘင်္ာမှြပန်လည်မထွက်ခွာမီ  လိုအပ်သည့်  အစီအမံများနှင့် 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည့်  လုိအပခ်ျက်များအား  မည်သည့်အချန်ိ 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ကို ကိုတင်ဆုံးြဖတ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

      ( ဂဂ )  သေဘင်္ာများအား  COVID-19  အစီအစဉ်များနှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကို ေသချာစွာ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

      (ဃဃ)   ကုမ္ပဏီ၏  COVID-19  အစီအစဉ်များနှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ 

သေဘင်္ာသားများသည်  (SSD)  ကုိကျင့်သံုးရာတွင်  အေထာက်အက ူ

ြပုနုိင်ရမည်။ (ဥပမာ- PPE၊ meal in cabin စသည)်  

      ( ငင )  (SSD)  ကျင့်သုံးပါက  သေဘင်္ာသားများကို  ေန့စဉ်အလုပ်တာဝန်များ 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးရာ၌  အြခားသေဘင်္ာသားများနှင့်  နီးကပ်မကုိ 

မြဖစ်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

      ( စစ )  (SSD)  ကိုကျင့်သုံးရာတွင်  သေဘင်္ာသားများ  မိမိတို့၏  အခန်းနှင့် 

အိမ်သာကို  ေန့စဉ်သန ့်ရှင်းေရး  ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  လုိအပ်ေသာ 

ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများကို ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။  

      (ဆဆ)  (SSD)ကိုကျင့်သုံးရာတွင် သေဘင်္ာသားများလုပ်ငန်းခွင်ဝတ်စုံလဲလှယ် 

ရန်ေနရာသတ်မှတ်  ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။  (၎င်းတို့၏  အခန်းတွင်း 

မေဆာင်ရွက်ေစရန်)  

      ( ဇဇ )  COVID-19  အစီအစဉ်များနှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ  သေဘင်္ာ 

ေပါရှိပိုးမားသန ့်စင်မည့် မျက်နာှြပင်များကို ထိန်းသိမ်းရန် သင့်ေလျာ် 

ေသာတစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်းမ၊  သန ့်ရှင်းစင်ကယ်မနှင့်  လိုအပ်ေသာ 

PPE နှင့် အြခားပစ္စည်းများကို လုံေလာက်စွာ ရရှိေအာင်ြပုလုပ် ေပးရ 

မည်။ 

      ( ဈဈ )   COVID-19 နှင့်ပတသ်က်သည့် WHO ၏လမ်းညန်မအေပါ အေြခခံ၍ 

ကူးစက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ြခင်းနှင့်  ထိန်းချုပ်မဆိုင်ရာ  ကိုတင် 
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ကာကွယ်မများနှင့်  ပတသ်က်ေသာ  အေထွေထွအချက်အလက်များ 

ြဖန့်ေဝေပးရမည်။ 

      (ညည)  ကုမ္ပဏီနှင့်  သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမ ှ ညန်ကားထားချက်များနှင့်အည ီ

သေဘင်္ာသားများအား  (PPE)  နှင့်  အြခားလုိအပ်ေသာ  ပစ္စည်းများ 

(ဥပမာ-  Mask  များ၊  လက်အိတ်များ၊  လက်သန့်ရှင်းေဆးရည်များ၊ 

သာမိုမီတာစသည)် ေထာက်ပံ့နိုင်ေရး စီမံထားရမည်။ 

      ( ဋဋ )  ဆိပ်ကမ်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပုိင်များ၏  ညန်ကားချက်များကို 

အတက/်  အဆင်းြပုလုပ်မည့်  သေဘင်္ာသားများအား  Pre-arrival 

information အြဖစ် ကိုတင်သတိေပးထားရမည်။ 

      ( ဌဌ )  သေဘင်္ာသားများအတွက်  ခရီးသွားလာြခင်းနှင့်  ပတ်သက်သည့် 

ေလယာဉ်ခရီးစဉ်အစရိှသည့်  ခရီးစဉ်ဆိုင်ရာ  အချက်အလက်များကို 

ကိုတင်ညှိနင်း ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

      ( ဍဍ )  သေဘင်္ာသားများအတွက်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  Crew  change  စာရွက် 

စာတမ်းများနှင့်  ခရီးသွား  အေထာက်အထားများကို  ေသချာစွာ 

ေထာက်ပ့ံေပးရမည်- 

          (၁၁)  B  Crew Health Self-Declaration Form & Record 

          (၂၂)  C  Employer Letter and Crew Change & Travel  

    Information Sheet 

          (၃၃)  D  Port – Crew Change Information Sheet 

          (၄၄)  E  Airport – Crew Travel Information Sheet (for both 

    departure and arrival airports, as well as any  

    transit airports) 

          (၅၅)  F  Airline – Crew Travel Information Sheet 

          (၆၆)  G  National – Crew Change & Travel Information  

    Sheet (for Flag State and both departure and  

    arrival countries) 
 

      ( ဎဎ )  သေဘင်္ာေပါတွင်ရှိစဉ်  လက်မှတ်ထိုးရန်မလိုေသာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကို Online ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။ 
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    (၂)  သေဘင်္ာသားများအတွက်ညန်ကားရန် 
 

      (ကက)  ကုမ္ပဏီနှင့်  WHO  ၏လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ  Social  distancing၊ 

Self-  Isolation  တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမ  (ဥပမာ-  လက်ြဖင့်ေဆး 

ြခင်း၊  မျက်နှာထိြခင်းမှ  ေရှာင်ရှားြခင်း)နှင့်  ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ြခင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ေသာ ကိုတင်ကာကွယ်မများအား လိုက်နာေစရန်၊ 

      ( ခခ )   မကျန်းမမာြဖစ်ေနသူ  (သို့မဟုတ)်  COVID-19  လက္ခဏာများ 
(ဥပမာ-  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊  အဖျားစသည်တို့)  ရိှသူများနှင့်အနီးကပ် 
ထိေတွ့ ြခင်းကို ေရှာင်ေစရန်၊ 

      ( ဂဂ )  သေဘင်္ာသား၏အပူချနိ်ကို  တစ်ေန့နှစ်ကိမ်စစ်ေဆးပီး  ခရီးမသွားမီ 
ရက်များအတွင်း  မှတ်တမ်းများကို  သိမ်းထားေစရန်၊  (မှတ်တမ်းများ 
ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အကံြပုပုံစံကိုေနာက်ဆက်တွဲတွင်ကည့်ပါ)  

      (ဃဃ)  COVID-19 လက္ခဏာများြပသပါက Master (သို့မဟုတ)် တာဝန်ေပး 
အပ်ထားသူကို အေကာင်းကားေစရန်၊ 

      ( ငင )  COVID-19  နှင့်ပတ်သက်ေသာ  ေဒသဆုိင်ရာ  အာဏာပိုင်များမှ 
ထုတ်ြပနထ်ားေသာ  ကးူစက်ေရာဂါကာကွယြ်ခငး်နငှ့်  ထိန်းချုပ်မ 
ဆိုင်ရာ ကိုတင်ကာ ကွယ်မများအား ကိုတင်ေလ့လာေစရန်၊ 

      ( စစ )  အြပန်ခရီးစဉ်တွင်  ြဖတ်သန်းရမည့်  သက်ဆိုငရ်ာနိုငင်မံျား၏  Crew 
change  နှင့်ပတ်သက်၍  လုိအပ်သည့်  စာရွက်စာတမ်းများအား 
ြပင်ဆင်စုေဆာင်းေစရန်၊  စာရွက်စာတမ်းများတွင်  ေအာက်ပါစာရွက် 
စာတမ်းများနှင့် ပုံစံများ ပါ၀င်သင့်သည-် 

          (၁၁)  A  Evidence of Seafarers Status Document(s) 
          (၂၂ )  B  Crew Health Self-Declaration Form & Record 
          (၃၃)  C  Employer Letter and Crew Change & Travel  

    Information Sheet 
      (ဆဆ)  ခရီးသွားရနအ်တက်ွလုိအပသ်ည့်  စာရွက်စာတမး်များကုိ  စုေဆာင်း 

ေစရန်၊ (ဥပမာ- နိုင်ငံကူးလက်မှတ)် 
      ( ဇဇ )  Off-signing  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအြမန်လုပ်ေဆာင်၍  အြခား 

ညန်ကားချက်များကို Online မှရယူေစရန်။ (ခရီးစဉ်အတွက် လုိအပ် 
ေသာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်  ခရီးသွားလာြခင်း  ညန်ကားချက်များ 
အစရှိသည)် 
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A  Evidence of Seafarer Status Document(s) 
 
The protocols refer to seafarers carrying a document or documents that can individually 
evidence that they are a bona fide seafarer. 
 
Any or a combination of the following documents should be accepted as evidence of being 
seafarers and are documents that have been established by international conventions and/or 
are consistent with those referenced in IMO Circular Letter No.4204/Add.6 (27 March 2020). 
 
Seafarer identity document (SID) 
 

A seafarer's identity document (SID) is issued by a State to each of its nationals and 
permanent residents who are seafarers under ILO Seafarers' Identity Documents 
Convention, 1958 (No. 108) and the ILO Seafarers' Identity Documents Convention 
(Revised), 2003 (No.185). Any seafarer who holds a SID should be recognized as a 
seafarer. States are required to permit the entry into their territory of seafarers holding 
a valid SID supplemented by a passport, when entry is requested for the purpose of 
joining their ship or passing in transit to join their ship in another country or for 
repatriation. 

 
Seafarer employment agreement (SEA) 
 

A seafarer's employment agreement (SEA) is required to be signed by both the 
seafarer and the shipowner (or a representative of the shipowner) under the ILO 
Maritime Labour Convention, 2006, as amended. It is a written legally enforceable 
agreement that sets out the terms and conditions for employment of a seafarer. 
Minimum particulars to be contained in a SEA include the seafarer's full name, date of 
birth and their capacity. 

 
Seafarer certificates (CoCs, CoPs, flag State endorsements and medical certificates) 
 

A seafarer certificate is issued to seafarers who meet the requirements for service, age, 
medical fitness, training, qualification and examinations under the IMO International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
(STCW), 1978, as amended. The capacity in which a seafarer is authorized to serve is 
identified on their certificate of competency (CoC) or certificate of proficiency (CoP). 
Seafarers serving on ships flying the flag of a State that is not the same as the 
Administration who issued their original certificate are required to hold an endorsement 
attesting to the recognition of a certificate (i.e. flag State endorsement), or documentary 
proof that an application for an endorsement has been submitted (i.e. CRA). Seafarers 
also carry medical certificates which certify their fitness for duty following an 
examination by an approved medical practitioner as required by the IMO STCW 
Convention and ILO MLC, 2006, as amended. 

 
Seafarer's discharge/record book 
 

A seafarer's discharge book is issued by flag States to their nationals who are seafarers 
or foreign nationals employed or engage on board ships that fly the State's flag in 
accordance with national rules and regulations, and provides a record of the seafarer's 
seagoing experience and certification. 
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B  Crew Health Self-Declaration & Daily Temperature Records 
 
The protocols refer to a seafarer completing a "Crew Health Self-Declaration" and keeping 
records of daily temperature checks. 
 
The following is a template for a "Crew Health Self-Declaration" and a template for "Daily Crew 
Temperature Check Records", which should be completed by seafarers while still at their place 
of ordinary residence or onboard ship, prior to their travel. 
 
CREW HEALTH SELF-DECLARATION FORM 
 
Name of Seafarer: 
 
Date: 
 
[Medical Certificate]  [Number/Reference:] 
  [Date of Examination:] 
  [Date of Expiry:] 
 
Crew Change Type:  ☐ Joining ship 
 ☐ Leaving ship 
 
If joining ship,  Place of Ordinary Residence: 
 (i.e. city/town, country) 
 
If leaving ship,  Ship Name: 

IMO No.: 
Flag State: 
 
Capacity/Position: 
 
Have gone on shore leave in the last 14 days? 
Yes / No 
 
Have you maintained a safe distance from any shore-side personnel 
that have boarded the ship in the last14 days? 
Yes / No 

 
Have you received information and guidance on the coronavirus (COVID-19), including about 
standard health protection measures and precautions?  
Yes / No 
 
Do you understand and comply with applicable standard health protection measures and 
precautions to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19), such as proper hand 
washing, coughing etiquette, appropriate social distancing? 
Yes / No  
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During the last 14 days, have you: 
 

- Tested positive for being infected with the coronavirus (COVID-19)? 
 Yes / No If "Yes", please provide date of test and name of test: 
 
- Tested positive for the antibodies for the coronavirus (COVID-19)? 
  Yes / No If "Yes", please provide date of test and name of test: 
 
- Shown any symptoms associated with the coronavirus (COVID-19), specifically, 
  A new and continuous cough: Yes / No 
  A fever:    Yes / No 
 
- Completed a period of self-isolation related to the coronavirus (COVID-19)? 
  Yes / No If "Yes", please explain the circumstances and the length 

of self-isolation: 
 
- Had close contact with anyone that has tested positive for coronavirus 

(COVID-19)? 
  ("Close contact" means being at a distance of less than one metre for more than 15 minutes.) 
  Yes / No 
 
- Had close contact with anyone with symptoms of the coronavirus (COVID-19)? 
 ("Close contact" means being at a distance of less than one metre for more than 15 minutes.) 
 Yes / No 
 
- Maintained good personal hygiene and complied with applicable health protection 

measures and precautions? 
  Yes / No 

 
 
I confirm that the information provided above is correct to the best of my knowledge. 
 
Signature:      
 
Date: 
 
 
DAILY CREW TEMPERATURE CHECK RECORDS 
 
Name of Seafarer:       ( ) of ( ) pages 
 
I confirm that the information below is an accurate record of my body temperature. 
 
Signature: 
 

Date* Check 1 Check 2 
Temperature** Time Temperature** Time 

     
     
     
     
     
     

*  Use additional rows if checking temperature more than twice daily. 
**  Temperature may be recorded in degrees Celsius or Fahrenheit. 
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C  Employer Letter and Crew Change & Travel Information Sheet 
The protocols refer to the seafarer carrying an employer letter and a document that provides 
the relevant details about the seafarer, specifically their travel arrangements and ship they are 
traveling to join or leave. 
 
The following is a template for an employer letter8 and a Crew Change & Travel Information 
Sheet, which may be attached to or accompany the letter. 
 
 
[Company Header/Logo] 
 
[Date] 
 
To Whom this might concern, 
  
Dear Sir / Madam, 
 
CONFIRMATION OF TRAVEL FOR THE PURPOSE OF A CREW CHANGE  
 
This letter has been prepared by [Name of Company] to confirm that [Name of Seafarer, 
Passport No.] is a seafarer that is traveling for the purpose of a crew change of a ship. 
 
[Name of Seafarer, Passport No.] has been serving onboard [Name of Ship, IMO No.] and is 
now being repatriated to their place of ordinary residence in [Final Destination]. 
OR 
[Name of Seafarer, Passport No.] is traveling to join the [Name of Ship, IMO No.] to relieve a 
crew member onboard the ship in [Name of Port, Country].  
 
Crew changes are vital for ensuring the safety of ships and those that operate them and 
ensures that ships can continue to carry the essential supplies and commodities needed 
worldwide during the coronavirus (COVID-19) pandemic. 
 
Your understanding and assistance in facilitating the travel and movement of [Name of 
Seafarer] for the purpose of this crew change is appreciated. Please do not hesitate to contact 
us if any further information is required. 
 
Yours faithfully, 
 
[Signature] 
 
[Printed Name] 
 
[Position of Company Representative] 
[Contact Details]  

 
8  This template was jointly developed by the International Chamber of Shipping (ICS) and the International 

Transport Workers' Federation (ITF) with the assistance of ILO. 
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CREW CHANGE & TRAVEL INFORMATION SHEET 
 
Name of Seafarer: 
 
Date of Birth: 
Nationality: 
Passport No.:  
 
Seafarer's Discharge / Record Book No.: 
Seafarer's Identity Document No. (if applicable): 
 
Company Name: 
 
Ship Name: 
IMO No.: 
Capacity/Position: 
 
Crew Change Type:  ☐ Joining ship 
  ☐ Leaving ship 
 
Service Period   Start: 
 End: 
 
 
 
Starting Point of Travel  Location: 
(e.g. place of ordinary residence, a port)  Date: 
 
Final Destination of Travel  Location: 
(e.g. place of ordinary residence, a port)  Date: 
 
Full Travel Itinerary Details:   
(e.g. transfers, airports, airlines, flight numbers etc.) 
 
 
 
Agent Details: 
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D  Port – Crew Change Information Sheet 
 
The protocols refer to a document that could be prepared by ports to provide essential 
information to all concerned about special measures related to coronavirus (COVID-19), which 
would be relevant to facilitating safe crew changes in the port. 
 
The following are some of the types of information that ports should consider providing in a 
form that is available to other stakeholders concerned with facilitating safe crew travel and 
transfers. 
 
 
PORT – CREW CHANGE INFORMATION SHEET 
 
Date: 
 
Port Name: 
Location: 
Country: 
 
 
General information on port operation during the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
General measures related to the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
Method(s) of providing health advice/alerts issued to port users: 
 
 
Description of any health measures and screening procedures  
for seafarers arriving at the port to join a ship: 
(e.g. temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, etc.) 
 
Description of health measures and screening procedures  
for seafarers disembarking ships in the port: 
(e.g. temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, etc.) 
 
Description of special measures and procedures 
for conducting crew changes in the port: 
(e.g. security, customs & immigration, health, etc.) 
 
Designated zones or areas related to facilitating  
seafarer movements in port and conducting crew changes: 
(Drop-off & pick-up zones, holding/segregation areas, healthcare facilities and assessment areas, etc.) 
 
Description of any special local movement or travel requirements/restrictions: 
 
Port Health Authority  Name: 

Contact information:  
Designated medical/healthcare facilities 

 
References or links to relevant local/national requirements or guidance  
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E  Airport – Crew Travel Information Sheet 
 
The protocols refer to a document that could be prepared by airports to provide essential 
information to all concerned about special measures related to coronavirus (COVID-19), which 
would be relevant to facilitating safe crew travel. 
 
The following are some of the types of information that airports should consider providing in a 
form that is available to other stakeholders concerned with facilitating safe crew travel and 
transfers. 
 
 
AIRPORT – CREW TRAVEL INFORMATION SHEET 
 
Date: 
 
Airport Name: 
Location: 
Country: 
 
General information on the operation of flights during the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
General measures related to the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
Method(s) of providing health advice/alerts issued to airport users and passengers: 
(e.g. designated website or app, posters, public address system announcements, etc.) 
 
Description of health measures and screening procedures for arriving passengers: 
(e.g. any PPE requirements, temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, monitoring and 
surveillance, etc.) 
 
Description of health measures and screening procedures for departing passengers: 
(e.g. any PPE requirements, temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, monitoring and 
surveillance, etc.) 
 
Description of designated health authority and facilities in airport Type: 
         Location: 
         Contact: 
 
Special/designated pathways and eligibility  Check-in: 

Security: 
Border Control: 
Customs & Immigration: 

 
Special/designated zones or areas and eligibility Drop-off & pick-up zones: 

Holding/waiting areas: 
Segregation areas: 

 
Flight connections and lay-overs special requirements and procedures: 
 
References or links to local/national public health authority requirements or guidance  



Circular Letter No.4204/Add.14 
Annex, page 58 
 

 
I:\C_L\CL.4204-Add.14.docx 

F  Airline – Crew Travel Information Sheet 
 
The protocols refer to a document that could be prepared by airlines to provide essential 
information to all concerned about special measures related to coronavirus (COVID-19) during 
embarkation and disembarkation of aircraft and in-flight.  
 
The following is a suggested template that could be used by airlines to provide some essential 
information, which may be circulated to those arranging travel or traveling with the airline. 
 
 
AIRLINE – CREW TRAVEL INFORMATION SHEET 
 
Information on flights and schedules during the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
General measures related to the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
Method(s) of providing health advice/alerts to prospective and booked passengers: 
(e.g. designated website or app, posters, departure lounge address system announcements, etc.) 
 
Description of pre-boarding/departure gate health measures and procedures: 
(e.g. temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, monitoring and surveillance, etc.) 
 
Description of health measures and procedures during embarkation: 
(e.g. temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, monitoring and surveillance, etc.) 
 
Description of in-flight health measures and procedures: 
(e.g. temperature checks, face masks & gloves requirements, interaction with cabin crew and passengers, etc.) 
 
Description of health measures and screening procedures during disembarkation: 
(e.g. monitoring and surveillance, early provision of health declaration card of country of arrival, etc.) 
 
Arrangements for aircraft cabin and baggage disinfection: 
 
Arrangements for monitoring the health of flight and cabin crew: 
(e.g. temperature checks, health self-declaration forms/questionnaires, testing, monitoring and surveillance, etc.) 
 
Flight connections and lay-overs special requirements and procedures: 
 
Description of arrangements for bookings and reservations 
(e.g. contact information, booking/reservation systems and partners, etc.) 
 
References or links to other relevant international/national regulations or guidance   
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G National – Crew Travel Information Sheet 
 
The protocols refer to the need for compliance with the requirements of Governments and their 
relevant national authorities. As such, all stakeholders involved in facilitating crew travel and 
changes need to be able to receive and be aware of some essential information about the 
requirements, approaches and measures established related to the coronavirus (COVID-19) 
pandemic. These requirements and measures will be related public health, civil aviation, 
customs, immigration and border control. 
 
The following are areas and elements of information that Governments and relevant authorities 
should consider providing in a form that is available to other stakeholders concerned with 
facilitating safe crew travel and changes. 
 
 
NATIONAL – CREW CHANGE & TRAVEL INFORMATION SHEET 
 
Date: 
 
Country: 
 
General national measures related to the coronavirus (COVID-19) pandemic: 
 
Method(s) of providing public health advice/alerts to public: 
(e.g. designated website, national declarations/orders or public advisories) 
 
Requirements and guidance of relevant national authorities 
 

Public Health – Description of relevant requirements and key guidance: 
 

Customs – Description of relevant requirements and key guidance:  
 

Immigration – Description of relevant requirements and key guidance: 
 

Border Control – Description of relevant requirements and key guidance:  
 

Civil Aviation – Description of relevant requirements and key guidance:  
 
Description of any special regional or local variations in requirements and guidance: 
 
Permissions Flights – Confirmation of permission to operate flights and airports 
 Crew changes – Confirmation of permission to conduct crew changes 
 
Documentation Any special documentation required for crew travel or crew changes: 
 
 
References or links to public health notices/guidance related to coronavirus (COVID-19) 
 
References or links to maritime circulars/advisories related to coronavirus (COVID-19) 
 
 

___________ 




