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Sjöfartsverkets förhållningssätt till coronavirus (covid-19), lotsning
Sjöfartsverket följer Folkhälsomyndigheten när det gäller hantering av smitta och smittspridning. Det
innebär bland annat att:






vi har kraftigt begränsat antalet fysiska möten och resor
vi uppmanar alla anställa att inte gå till arbetet vid sjukdomssymptom
vi har vidtagit förebyggande åtgärder och genomför kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalyser
vi kontinuerligt uppdaterar vår personal med avseende på den senaste utvecklingen gällande
coronavirus (covid-19)
vi arbetar för att minimera fysisk kontakt när vi genomför verksamhetskritiska transporterar av
lotsar och annan personal

Krav att meddela misstänkt smitta
Sjöfartsverket ska informeras om det finns smitta (covid-19) ombord eller personal som uppvisar symtom.
Informationen ska lämnas till berörd lotsbeställningscentral. Det innebär att mäklare eller annat ombud
som hanterar lotsbeställningen ska haft kontakt med fartyget eller representanter för fartyg innan en
beställning genomförs. Kontaktuppgifter till Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler finns nedan.
Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter.
Sjöfartsverkets rutiner för lotsning
Sjöfartsverket kommer inte på fartygets eller annan uppdragsgivares begäran vidta åtgärder som kan
påverka vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Våra lotsar och annan personal följer våra rutiner samt råd
och rekommendationer från ansvariga myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ta ombord flera
lotsar samt att ta med lotselever upp på bryggan. Vårt samarbete är avgörande för att lotsningen ska
kunna genomföras smittsäkerhet och fungera på bästa sätt.
Kontaktuppgifter till Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler
Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)
telefon: 0771-630610 / epost: northcoastpilot@sjofartsverket.se
Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)
telefon: 0771-630635 / epost: eastcoastpilot@sjofartsverket.se
Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)
telefon: 0771-630680 / epost: southcoastpilot@sjofartsverket.se
Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)
telefon: 0771-630670 / epost: gothenburgpilot@sjofartsverket.se
Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)
telefon: 0771-630650 / epost: westcoastpilot@sjofartsverket.se
Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)
Telefon: 0771-630695 / epost: kctrollhattan@sjofartsverket.se
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