8 april 2020
PERSBERICHT
DEME zet hotelschip in voor pre‐quarantaine en veilige wissels van scheepsbemanning
Om terug een veilige wissel van bemanning aan boord van bagger‐ en offshoreschepen te waarborgen tijdens
de COVID‐19 pandemie zet DEME vanaf dit weekend een hotelschip in voor pre‐quarantaine. Het schip ligt
aangemeerd in Oostende.
Eerder nam DEME de maatregel om geen bemanningen aan boord meer af te lossen tot 17 april, ondermeer om
de veiligheid van zijn medewerkers te waarborgen en het risico op besmetting tot een minimum te beperken.
Gezien het einde van de coronacrisis nog niet meteen in zicht is, zal DEME na 17 april opnieuw overgaan tot het
wisselen van bemanningen op bagger‐ en offshoreschepen.
Bemanningen die weer aan de slag gaan zullen gedurende twee weken in pre‐quarantaine gaan aan boord van het
hotelschip. Dit gebeurt in kleine groepen en met een strikt draaiboek, dat het mogelijk maakt de bemanningen van
verschillende DEME‐schepen gescheiden te houden tot ze weer aan boord gaan van hun bagger‐ of offshoreschip.
Zo wordt het sociaal contact en de activiteiten aan boord van het hotelschip beperkt tot kleine groepen.
Dankzij deze pre‐quarantaine kan DEME het risico beperken dat het coronavirus aan boord raakt en de veiligheid
van zijn medewerkers waarborgen. Het maakt het ook mogelijk de bemanningen die momenteel reeks wekenlang
aan boord aan het werk zijn terug te laten keren naar hun families. Tijdens deze crisis blijft DEME continu naar
oplossingen zoeken om de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers te garanderen en zo projecten op een
verantwoorde manier verder te kunnen uitvoeren.
Over DEME
DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore
energie‐industrie en inframariene en milieuwerken. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring
en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een
baanbrekende aanpak gehanteerd.
DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor
wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2‐emissies,
vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan mineralen.
DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is actief in
meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een
veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan
het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.
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