Huwag Magdala ng Peste
MGA ALITUNTUNIN SA PAG-DECONTAMINATE PARA SA MGA
OPERATION NG MALILIIT NA BANGKA
Bagama't kasalukuyang walang konklusibong ebidensyang nagdala o nagpakalat ng mga sakit o
alien na materyal ang mga turista sa Antarctica, mayroong hindi direkta at circumstantial na
ebidensyang naglalatag ng mga alalahanin. Bukod pa rito, mayroong kinikilalang posibilidad na
nagdadala ng mga sakit ang mga bisita, papasok at sa loob ng ecosystem ng Antarctic.
Sinimulan ng industriya ng turismo sa Antarctic, sa sarili nitong inisyatiba, ang pagpapatupad ng
mga pamamaraan upang tugunan ang posibleng pagdadala ng mga alien na species sa Antarctica
simula pa noong 1999. Dagdag pa rito, nagkomisyon ang IAATO ng pagaaral na idinisenyo upang
tukuyin ang mga epektibong pamamaraan ng pagmimitiga. Bilang resulta ng mga inisyatibang ito,
ang mga sumusunod na alituntunin ay isinulong.
Ang mga alituntunin ay kapareho ng mga kasanayan sa pag-decontaminate ng mga bansang
pumoprotekta sa kanilang mga sarili laban sa pagpapapasok ng mga sakit mula sa labas o alien na
organism, at mandatoryo ang mga ito sa lahat ng vessel na miyembro ng IAATO simula 2001. Ang
mga alituntunin ay regular na sinusuri at ina-update kapag may bagong impormasyon na available.
Pakitandaan: ang terminong ‘mga bisita’ ay tumutukoy sa lahat ng crew, boat driver, tauhan,
gabay, at lecturer ng barko, gayundin sa mga pasahero.

Impormasyon Bago Pumalaot

Mga Landing

● Abisuhan ang mga bisita na ang Antarctica ay walang sakit mula sa
labas at walang non-native na species sa pangkalahatan. Lahat tayo ay
may responsibilidad na tiyaking hindi ito magbabago.
● Abisuhan ang mga bisita na dapat linisin nang maigi ang kanilang mga
sapatos, damit, at kagamitan upang matanggal ang lahat ng foriegn
material bago sumakay sa vessel. Tingnan ang mga paa ng tripod,
backpack, at lahat ng velcro attachment sa damit at kagamitan kung
may putik o materyal mula sa halaman.

● Iwasang maglakad sa mga
tumpok o kumpol ng mga
organic na materyal gaya
ng guano at dumi ng seal
kung saan posible.
● Bago sumakay sa maliit na
bangka upang bumalik sa
barko, ang debris – lalo na
ang organic matter gaya ng
guano – ay dapat maalis sa
boots at damit hangga't
maaari. Dapat gumamit ng
simpleng brush scrubber sa
landing site upang linisin
ang boots bago pumasok
sa Zodiac (o iba pang maliit na bangka na landing craft) sa katapusan
ng panahon ng landing. Huwag kalimutang linisin ang debris na nasa
mga brush bago bumalik sa barko. Tiyaking ang anumang dumikit sa
lupa (partikular ang mga backpack), mga boot cuff, o nakalantad na
velcro ay nasuri, at nalinis bago umalis sa landing site.
● Sa pagbalik sa barko, dapat linising mabuti ang boots, damit, at
kagamitan at i-disinfect ang mga ito sa boot-washing station. Hindi
dapat banlawan ang disinfectant, ngunit dapat itong patuyuin nang
husto sa pagitan ng mga landing.
● Sa dulo ng bawat landing, dapat suriin ang maliliit na bangka, at kapag
kinakailangan, linisin ang mga ito, upang matiyak na walang foreign
material na madadala sa mga site.

Bago ang Landing
● Paalalahanan ang mga bisita na ang mga buto at iba pang materyal ay
madaling madala sa Antarctica at kung saan-saan doon. Maging
mapagmatyag.
● Paalalahanan ang mga bisita na ang kanilang boots, damit, at
kagamitan ay dapat malinis bago dumaong. May mga available na
pasilidad para sa paglinis, gaya ng mga boot-washing station.
● Dapat suriing mabuti ng miyembro ng staff o crew ng barko ang mga
damit at kagamitan ng bisita, bago ang unang landing.
● Baliktarin ang mga bulsa para ma-vaccum ng staff, kung naangkop.

Boot-Washing Station
Pasilidad ito sa deck, sa bungad ng gangway, o malapit sa
pinapasukan ng mga pasahero sa barko. Nangangailangan ito ng:
● Dumadaloy na tubig at isang hose – mainam kung malakas ang
pressure upang matiyak na matatanggal nang husto ang debris.
● Pangkuskos na brush at/o magaspang na mat at mababaw na tray kung
saan maiipon ang lahat ng debris na makukuskos mula sa boots at damit;
● Pangalawang tray ng tubig na may disinfectant gaya ng Virkon S1.
● Isang miyembro ng mga tauhan o crew na tutulong sa mga bisita na
suriin ang kanilang boots at damit para sa
ganap na decontamination
● Bago at pagkatapos ng bawat
landing, dapat dumaan ang lahat ng
bisita na pupunta sa pampang sa
boot washing station at tiyakin
nilang wala nang debris ang boots
at na-disinfect na ang mga ito.
● Maaaring sumakay ang mga crew ng
bangka sa pamamagitan ng daang
naiiba sa dinaraanan ng kanilang
mga pasahero at dapat nilang
tiyaking makumpleto rin nila ang
proseso ng pag-decontaminate.

Sa Pagitan ng Mga Landing
● Dapat gawin ang
lahat ng hakbang
upang matiyak na
natuyo nang husto
ang boots at damit
sa pagitan ng mga
landing. (Ang
desiccation ay isang
mahalagang paraan
ng pagkontrol ng
ilang microorganism). Dapat
paalalahanan ang
mga bisita sa mga
kasunod na briefing
bago ang landing na
suriin ang kanilang boots at damit upang matiyak na malinis at walang
foreign material ang mga ito.

Kasalukuyang itinuturing ng komunidad ng Antarctic, kabilang ang IAATO, ang Virkon S bilang pinakaepektibong disinfectant para sa paggamit sa mga boot-washing station.

1

Tandaang nangangailangan ng espesyal na pangangasiwa ang Vikron S. Importanteng maingat na sundin ang mga tagubilin ng paggamit. Para sa mga layunin ng impormasyong ito, inilalarawan ang maliit na
bangka bilang isang Zodiac, RIB, Naiad, Avon, Polarcirkle, o katulad na maliit na landing craft.

