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Coronavirus  
 

Delta Marine Crewing houdt de ontwikkelingen van het virus nauwlettend in de 
gaten en wij proberen tijdig te informeren en adviseren ter voorkoming van het 
verspreiden van het virus onder onze werknemers. Hierbij volgen wij de instructies 

van de rijksoverheid. 
Ook voor privé reizen raden wij u aan dit in acht te nemen. 

 
Het virus 
Informatie over het virus en vraag en antwoord kan gevonden worden op de site 

van het RIVM het coronadashboard en de Rijksoverheid. 
 

In alle landen zijn nu patiënten met het coronavirus, er is geen plek waar dit niet 
meer zo is. Klik hier voor de laatste informatie mbt besmettingen wereldwijd. 
 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft advies over waar wel en niet veilig te 
reizen. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen. 

 
Verspreiding coronavirus voorkomen 

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen, zijn: 

• Was uw handen regelmatig (minimaal 20 seconden) aan beide kanten 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Probeer het gezicht niet aan te raken (ogen, neus & mond) 
• Vermijd contact met zieke mensen 
• Reis niet als u ziek bent 

• Informeer in geval van ziekte direct de kapitein en de crewmanager van 
Delta Marine Crewing 

• Als u of een collega zich ziek voelt, vraag direct medisch advies 
• Volg de specifieke aanwijzingen op aan boord en op luchthavens 
• Volg de maatregelen 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen 
veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

 
Praktisch 
Er zal alleen worden gereisd als dit veilig kan, alles in overleg met de rederij en 

zeevarenden. Reizen gaat op basis van vrijwilligheid, Delta Marine zal nooit 
verplichten af te reizen naar andere landen. Wel zijn er voorwaarden aan de reis 

verbonden. 
 
Vragen 

U gaat binnenkort voor ons aan boord en daarvoor gaat u waarschijnlijk reizen. Wij 
hebben een aantal praktische vragen voor u die in bijgaand formulier Checklist 

Corona 2021.01 ingevuld kunnen worden. 
 
Bij vragen is Delta Marine Crewing altijd (24/7) bereikbaar op; 

+31(0)118 – 47 09 09 
 

Een hele fijne en gezonde reis gewenst! 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/verspreiding
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen
https://deltamarinecrewing.nl/wp-content/uploads/2021/01/Checklist-Corona-2021.01.docx
https://deltamarinecrewing.nl/wp-content/uploads/2021/01/Checklist-Corona-2021.01.docx

