
 
 

SHIP’S CREW CHANGE AGENT DECLARATION 
 

Crew Change : F1 

04 August 2020 

Ship’s Crew Change Agent Commitment 
(Letter of Undertaking) 
 
Agent Name: 
 
We, the undersigned, in our capacity as Port 
of Fujairah registered agent, undertake and 
declare to take the responsibilities of the 
following; 
 

1. Comply with Notice to Mariners No. 
284 and FTA Circular No. (12) 2020. 

2. Bear the responsibilities to return the 
seafarer to his ship or provide a safe 
medical shelter if the COVID test was 
positive in accordance with the 
required instructions imposed by the 
health authorities in UAE. 

3. Bear the responsibilities of the 
seafarer from the moment he/she 
disembarks the vessel until he/she 
leaves the country, or Vice versa. 

4. Carry out the PCR test for the seafarer 
disembarking his/her vessel and 
ensure that he/she will Not disembark 
without a negative PCR test. 

5. Ensure that the seafarer is transferred 
directly between the vessel and the 
airport or point of departure/arrival 
as far as reasonably practicable. 

6. Provide the seafarers with all COVID-
19 pandemic relevant laws and 
precautionary measures followed in 
the UAE and the importance of 
adhering to them, in addition he 
should provide them with the 
information related to the penalties 
imposed in case of violation, an 
acknowledgement from the seafarer to 
be documented. 

  
  

General Manager’s Name & Signature: 
 
 
 
………………………………………………… 

إلتزام الوكيل المالحي –تغيير طواقم السفن   
  (رسالة تعهد)

  
  إسم الوكيل:

  
اء في ميننحن، الموقع أدناه، بصفتنا وكيل مالحي مسجل 

  التالية:الفجيرة، نقر ونتعهد بتحمل المسؤوليات 
  
  

 284 أستجيب وأذعن للمنشور المالحي رقم: -1
وتعميم الهيئة االتحادية للمواصالت البرية 

  .2020) 12(  والبحرية رقم:
تحمل مسؤولية ارجاع البحارة إلى السفينة أو  -2

تأمين مأوى صحي لهم في حالة كانت نتيجة 
ايجابية وفق المعايير المعمول  19-فحص كوفيد

 الصحية في الدولة.لدى السلطات بها 
 

تحمل مسؤولية البحار منذ لحظة نزول من على  -3
متن السفينة إلى حين مغادرته للدولة، والعكس 

 بالعكس صحيح.
  

 19-الخاص بكوفيد PCRعمل اختبار ال  -4
 وااللتزام بعدمللبحارة الراغبين بمغادرة سفنهم، 

إنزالهم من السفينة إال ومعهم نتيجة سلبية 
 لإلختبار.

 
بقدر اإلمكان من إيصال البحار إلى سفينته  التأكد -5

مباشرة عند دخوله الدولة، وكذلك عند مغادرته 
 السفينة إلى المطار .

 
تزويد البحارة بكافة المعلومات المتعلقة  -6

بالقوانين واالجراءات االحترازية السارية في 
وأهمية  19-الدولة للتعامل مع جائحة كوفيد

المفروضة في حالة االلتزام بها، وعلى العقوبات 
المخالفة وتوثيق اطالع البحارة واعالمهم بهذه 

 االجراءات والعقوبات.

 

Stamp:……………….Date:………….… 
 


