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ΘΕΜΑ: Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας κορωνοϊού 

(COVID-19). 
 

 

Οι διεθνείς και εγχώριες εμπορευματικές μεταφορές1, συμπεριλαμβανομένων των 

αεροπορικών, θαλάσσιων, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, των μεταφορών roll-on / 

roll-off διαβαθμίζονται από τη βρετανική Κυβέρνηση ως βασική δραστηριότητα στο πλαίσιο των 

ταξιδιωτικών συστάσεών της. Οι συστάσεις της Κυβέρνησης κατά των μη αναγκαίων 

μετακινήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν εφαρμόζονται στις διεθνείς και εγχώριες 

εμπορευματικές μεταφορές. 

Όσον αφορά τα ταξίδια οχημάτων που μεταφέρουν αγαθά μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Ιρλανδίας, η Κυβέρνηση επανέλαβε προς εταιρίες 

εκμετάλευσης των πορθμείων συστάσεις για αποφυγή κοινωνικής προσέγγισης (social 

distancing) κατά τη διάρκεια μακρύτερων θαλάσσιων διαβάσεων. Κυβέρνηση, επίσης,  προέβη 

σε ανάλογες συστάσεις στην εταιρία Eurotunnel - Le Shuttle και τον διαχειριστή των τρένων 

Eurostar,  σχετικά με τη σημασία των ευθυνών για την υγεία και την ασφάλεια και την παροχή 

μέτρων κοινωνικής απόστασης, τόσο στο Η.Β. όσο και στη Γαλλία, αλλά και κατά τη διέλευση 

από τη σήραγγα της Μάγχης. 

Όσον αφορά τους εγχώριους μεταφορείς εμπορευμάτων που πραγματοποιούν μεταφορές στο 

τέλος της διαδρομής του διεθνούς ταξιδιού του εμπορεύματος, αυτοί διαβαθμίζονται επίσης στις 

υπηρεσίες βασικών δραστηριοτήτων. Η βρετανική Κυβέρνηση δίνει έμφαση στις ευθύνες για 

την υγεία και την ασφάλεια όλων των οργανισμών και υπηρεσιών που συνδέονται με 

οργανισμούς εμπορευματικών μεταφορών που λειτουργούν σταθμούς μεταφορών, αποθήκες 

και κέντρα διανομής για να παρέχουν στους οδηγούς και τα πληρώματα πρόσβαση σε 

τουαλέτες, σε εγκαταστάσεις πλύσης και σε επαρκή χώρο αναμονής. 

Η κυβέρνηση συνιστά επίσης στους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών 

μεταφορών (τόσο στις υπηρεσίες που εκτελούν δρομολόγια μέσω της σήραγγας της Μάγχης 

όσο και στις εσωτερικές συνδυασμένες μεταφορές από τις πύλες εισόδου) να πραγματοποιούν 

τον έλεγχο συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το διευρωπαϊκό εμπόριο και να 

διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας. 

Καθώς πρόκειται για μια ρευστή κατάσταση, καθώς σειρά μέτρων –συμπεριλαμβανόμενης και 

της ολικής ή σχετικής απαγόρευσης κυκλοφορίας (lock down) που αναμένεται να ανακοινωθεί 

προσεχείς ώρες, οι ταξιδιωτικές συμβουλές παραμένουν υπό συνεχή επανεξέταση από τις 

σχετικές Υπηρεσίες του Η.Β. και επικαιροποιούνται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως.   

 
1 Σχετική ανακοίνωση για τις εμπορευματικές μεταφορές λόγω της πανδημίας εντοπίζεται στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport?utm_source=7766410d-941d-47e5-
9a70-711be8e171a9&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate 
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