
 

Protocolo de Segurança em Navios em 
decorrência da Epidemia Viral (COVID – 19)

 
A Organização Mundial da 
Saúde declarou uma 
pandemia de coronavírus, 
COVID-19, em 11 de março de 
2020. Por meio deste 
documento, estabelece-se  
um protocolo de segurança 
para a prevenção de contágio 
dos inspetores operando no 
porto e a bordo em navios. 

 

PESSOAL 
O inspetor com doenças pré-
existentes, como diabetes, doenças 
coronárias, respiratórias e 
asmáticas, ou com sintomas 
semelhantes aos da gripe deve 
notificar imediatamente o seu 
superior imediato e / ou a pessoa 
responsável de sua empresa. 
 
O inspetor ao operar no porto ou a 
bordo do navio deve utilizar os 
seguintes equipamentos de 
proteção individual (EPI) e 
suprimentos de higiene pessoal: 
 
-Capacete de segurança 
-Protetores auditivos 
-Óculos de segurança 
-Máscara descartável ou semi-
máscaras com filtros 
-Macacão 
-Luvas descartáveis 
-Calçado de segurança 
- Sabão anti-séptico e/ou álcool gel. 
 
Após a realização das atividades, o 
inspetor deve descartar os EPIs 
descartáveis e realizar a higienização 
dos demais EPIs utilizados. 
 
 
 
OPERAÇÕES 
As operações devem ser realizadas 
com o menor número possível de 
pessoas. 

 
A presença do primeiro oficial do 
navio deve ser solicitada. 
 
O inspetor deve sempre manter uma 
distância não inferior a 3 (três) 
metros da tripulação. 
 
No acesso aos porões/ tanques do 
navio, o inspetor deve manter a  
distância de no mínimo de 3 (três) 
metros do membro da tripulação 
que o estiver acompanhando. No 
caso de ser necessária qualquer 
limpeza, o inspetor deve sair do 
porão/ tanque e permanecer no 
convés até que a equipe finalize a 
limpeza. 
 
Uma vez concluída a inspeção, o 
certificado de aprovação ou rejeição 
do mesmo deve ser entregue, na 
medida do possível, no convés do 
navio. 
 
No caso de necessidade da lacração 
dos porões do navio, a tarefa deve 
ser realizada contemplando a 
distância de no mínimo de 3 (três) 
metros do membro da tripulação.  
 
Deve ser evitada qualquer atividade 
com a tripulação em ambientes 
fechados. 
 
As medições de navios de carga 
líquida, leitura de calados, e coleta 
de amostras dos tanques de bordo  
devem ser realizadas com não mais 
de um membro da tripulação e 
evitando-se qualquer tipo de 
contato. 
 
Os cálculos pertinentes, em conjunto 
com o comando do navio, devem ser 
realizados preferencialmente no 
convés, ou quando isto não for 
possível, em um recinto com no 
máximo 2 pessoas, respeitada a 

distância adequada e seguindo-se as 
recomendações sanitárias 
estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde. 
 
 
PRÁTICAS HIGIÊNICAS 
-Lavar as mãos adequadamente e 
com frequência. 
-Evitar tocar no rosto com as mãos. 
-Desinfetar ferramentas e 
suprimentos de trabalho. 
-Se precisar tossir ou espirrar, fazer 
na dobra interna do cotovelo. 
-Não compartilhar infusões, copos, 
garrafas ou talheres. 
-Não compartilhar elementos de 
proteção pessoal. 
-Evitar cumprimento que envolvam 
contato pessoal. 
PROTECCION MARITIMA DE BUQUES E INST 


