e-form

Formola ta' Notifika dwar
l-Asbestos
Il-formola kompluta għandha tkun għand l-OHSA, Sezzjoni Kimika (imejl:
chemicalagents.ohsa@gov.mt) qabel il-bidu ta' kwalunkwe xogħol relatat ma'
Asbestos jew ta' materjal li jkun fiħ l-Asbestos suġġett għar-Regl. 3(2) tal-LN
323/2006
Għall-użu tal-OHSA BISS
Numru tal-Fajl

Dettalji tal-Klijent
Isem u Kunjom
(li talab ix-xogħol tal-Asbestos li se
jitwettaq)
Numru tal-Karta tal-Identità
Indirizz Sħiħ

Telefown
Mowbajl
Numru tal-Fax
Imejl
Isem tal-Kumpanija
Numru tar-Reġistrazzjoni tal-MFSA
tal-Kumpanija
Indirizz tas-Sit
(fejn se jitwettaq ix-xogħol tal-Asbestos)

Dettalji tal-Kumpanija / Persuna responsabbli imqabbda mill-Klijent
(ghax-xogħol tal-Asebestos) (dettalji fil-paġna 1)
Isem tal-Kumpanija jew
Isem tal-Persuna responsabbli
In-Numru tar-Reg. tal-MFSA tal-Kumpanija jew
Nru tal-Karta tal-ID tal-Persuna responsabbli
Indirizz Sħiħ

Telefown

Mowbajl

Numru tal-Fax

Imejl

Jekk jogħġbok indika jekk xi xogħol tal-Asbestos kienx sottokuntrattat lil partijiet
terzi
Jekk it-tweġiba t'hawn fuq hija "IVA", daħħal dettalji fil-Punt a u b. Jekk "LE" daħħal "xejn" fil-Punt a u b
a) Isem tal-Kumpanija jew
Isem tal-Persuna responsabbli
b) Nru. tar-Reg. tal-MFSA tal-Kumpanija jew
Nru. tal-Karta tal-ID tal-Persuna responsabbli
Isem u Nru. tal-Karta tal-ID tal-Persuna li
tissorvelja l-Attività
Data tal-bidu tax-Xogħol
Jekk jogħġbok ikkonferma li l-ħaddiema huma infurmati u mħarrġa bis-sħiħ
b'mod xieraq u suffiċjenti biex jissodisfaw l-obbligi tal-LN 323/2006
Tul mistenni tax-Xogħlijiet (f'jiem sħaħ)
Għadd massimu ta' persuni impjegati fix-xogħol
fi kwalunkwe ħin
Nru. tal-Permess għar-Rimi tal-Asbestos tal-PA
(ehmeż kopja tal-Awtorizzazzjoni tal-PA)

Dettalji tax-Xogħol
Indirizz / Post Eżatt (jew Dipartiment) minn fejn
se jitwettaq ix-xogħol tal-Asbestos

Tipi u Kwantitajiet tal-Asbestos
Chrysotile (abjad)

Kwantitajiet stmati (m kubi)

Amosite (kannella jew griż)

Kwantitajiet stmati (m kubi)

Crocidolite (blu)

Kwantitajiet stmati (m kubi)

Oħrajn (speċifika)

Tip

Kwantitajiet stmati (m kubi)

Oħrajn (speċifika)

Tip

Kwantitajiet stmati (m kubi)

Oħrajn (speċifika)

Tip

Kwantitajiet stmati (m kubi)

Attivitajiet u Proċessi involuti
Tip ta' Xogħol imwettaq
Insulazzjoni tal-Asbestos

Bord għall-iżolazzjoni tal-Asbestos

Kisi tal-Asbestos

Kisi tat-Tessut

Oħrajn (speċifika)

Attività tax-Xogħol involut
Dawn il-metodi ta' ħidma għandhom jiġu evitati.
Jekk xi waħda minn dawn ta' hawn taħt tiġi mmarkata, il-ġustifikazzjoni għandha tkun inkluża
f'nota separata.
Referenza speċifika għal-miżuri ta' kontroll għandha tkun inkluża fil-Pjan ta' Xogħol (paġna li
jmiss)
Tqaxxir

Użu ta' Power Tools

Xogħol fuq jew fil-Prossimità għal Uċuħ Sħan
Oħrajn (speċifika)

Jekk jogħġbok ehmeż kopja tal-Pjan ta' Ħidma (skont it-Taqsima 11 tal-LN
323/2006)
Numru ta' Referenza
tad-Dokument

Jekk jogħġbok ehmeż kopja tal-Valutazzjoni tar-Riskju (skont it-Taqsima 3 tal-LN
323/2006)
Numru ta' Referenza
tad-Dokument

Dikjarazzjoni tal-Applikant
Jiena,

Nru. tal-Karta
tal-ID

b'dan niċċertifika li l-informazzjoni murija f'din il-Formola tan-Notifika hija korretta fl-aħjar għarfien
tiegħi kif ingħata llum

Data

Firma

Qabel il-bidu ta' kwalunkwe xogħol relatat mal-Asbestos jew ta' materjal li jkun fih l-Asbestos soġġett
għar-Regl. 3 (2) tal-LN 323/2006, il-formola mimlija trid tkun għand l-OHSA, Taqsima Kimika
(email: chemicalagents.ohsa@gov.mt)

L-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data XXVI, 2001 jirrikjedi li l-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post
tax-Xogħol (OHSA) tinfurmak li din il-formola tista' tinkludi informazzjoni dwarek (din tissejjaħ 'dejta
personali' fl-Att) u li aħna 'kontrollur tad-dejta' għal fini ta' dan l-Att.
L-OHSA se tipproċessa d-dejta għal skopijiet ta' Saħħa u Sigurtà. L-OHSA tista' tiżvela d-dejta lil
kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni għall-finijiet li għalihom inġabret jew fejn l-Att dwar id-dejta
jippermetti l-iżvelar.
Bħala suġġett tad-dejta, għandek id-dritt li titlob kopja tad-dejta u li titlob li kwalunkwe dejta mhux
korretta tiġi kkoreġuta.

Ipprintja Issejvja

Issottometti

