e-form

RPB - Applikazzjoni ta' Kwalifikata
t'Approvazzjoni tal-Esperti
F' konformità mar-Regolamenti dwar is-Sikurezza Nukleari u r-Radjazzjoni 2003, AL 44 tal-2003

Dettalji Personali
Indirizz tad-dar

Telefown

Mowbajl

Imejl

Dettalji tax-Xogħol
Isem tal-Kumpanija

Indirizz

Telefown

Imejl

Mowbajl

Żona li għaliha l-applikant jitlob l-approvazzjoni bħala Espert Kwalifikat/a
Propost/a
Żona t'Espert/a
Kwalifikat/a

Radjoloġija Dijanjostika
Radjoterapija
Mediċina Nukleari
Dentistrija
Radjografija Veterinarja
Ittestjar Mhux Distruttiv
Strumenti tal-Kejl Fissi u Mezzi ta' Skrining Fiss
Mezzi Mobbli u Mezzi ta' Skrining Mobbli
Riċerka b'Sorsi mhux Issiġillati/Sigurati
Riċerka b' Apparat tal-X-Ray u Sorsi Siġillati
Applikazzjoni Oħra

Rekwiżit 2: Impjieg Attiv Kontinwu
Espert/a Kwalifikat/a t/jeħtieġ biżżejjed esperjenza fil-qasam tal-prattika li l-individwu huwa/hija
approvat/a għaliha.
Dak l-impjieg għandu jkun kopra l-għadd minimu ta' snin deskritti fid-dokument ta' informazzjoni
(QE/INF/1) u għandu jkun relatat max-xogħol ta' Radjazzjoni.
Agħti lista tan-numru totali ta' xhur ta' impjieg attiv f'żona relatata mar-radjazzjoni billi żżid ix-xhur
kollha f'impjieg attiv mitlub fil-pożizzjonijiet t'hawn taħt
Xhur

Sommarju tal-Ingaġġi tax-Xogħol
Uża din il-paġna u l-paġna li ġejja kif meħtieġ biex tiddokumenta l-impjieg attiv kontinwu tiegħek. Dan
jista' jinkludi wkoll kwalunkwe xogħol part-time. Għal kull ingaġġ, inti mitlub li ssemmi u l-individwu li
jista' jipprovdi verifika ta' attivitajiet tax-xogħol u għandu għarfien tal-funzjonijiet tax-xogħol tiegħek.
Nota: Għal xogħol part-time, xahar huwa ekwivalenti għal 170siegħa

Pożizzjoni Nru. 1
Dati tal-Impjieg
Data tal-Bidu

Data tat-Tmiem

Ħin Totali (Xhur)

Isem tal-Faċilità

Indirizz tal-Faċilità

Isem tal-Kuntatt ta' min Iħaddem

Telefown ta' min Iħaddem

Ipprovdi sommarju tax-xogħol imwettaq matul dan l-ingaġġ

Pożizzjoni Nru. 2
Dati tal-Impjieg
Data tal-Bidu

Isem tal-Faċilità

Indirizz tal-Faċilità

Data tat-Tmiem

Ħin Totali (Xhur)

Isem tal-Kuntatt ta' min Iħaddem

Telefown ta' min Iħaddem

Ipprovdi Sommarju tax-Xogħol imwettaq matul dan l-ingaġġ

Pożizzjoni Nru. 3
Dati tal-Impjieg
Data tal-Bidu

Data tat-Tmiem

Ħin Totali (Xhur)

Isem tal-Faċilità

Indirizz tal-Faċilità

Isem tal-Kuntatt ta' min Iħaddem

Telefown ta' min Iħaddem

Ipprovdi sommarju tax-xogħol imwettaq matul dan l-ingaġġ

B'dan niddikjara r-rekord sommarju okkupazzjonali msemmi hawn fuq
bħala informazzjoni vera tal-esperjenza tax-xogħol tiegħi. L-RPB għandu
l-kunsens tiegħi li jagħmel inkjesti kif meħtieġ biex jivverifika l-attivitajiet
tax-xogħol mitluba tiegħi.

Rekwiżit 2: Punti.
Id-dimostrazzjoni ta' sforz biex wieħed jibqa' aġġornat, tikkontribwixxi għall-għarfien jew iżżomm tgħarif
kontinwu fl-oqsma fejn l-individwu hija/huwa approvat/a, billi t/jikseb il-punti minimi meħtieġa
fid-dokument QE/INF/1 billi t/jinvolvi ruħu/a f'waħda jew is-seba' kategoriji ta' hawn taħt.
Id-dokumentazzjoni t'appoġġ hija meħtieġa għall-punti kollha mitluba. Id-dokumentazzjoni ta' sostenn
kollha għandha tkun immarkata bin-numru tas-sezzjoni għat-taqsima tal-applikazzjoni u mehmuża ma'
din l-applikazzjoni.

A. Korsijiet t' Edukazzjoni u Taħriġ Kompletati
i: Attendenza u mogħdija ta' kors formali ta' sikurezza ta' radjazzjoni eżaminata fl-aħħar 5 snin.
ii: Attendenza għal kors formali ta' sikurezza tar-radjazzjoni fl-aħħar 5 snin.
iii: Attendenza għal workshop dwar is-sigurtà tar-radjazzjoni fl-aħħar 5 snin.
iv: Wara livell edukattiv terzjarju f'suġġett rilevanti ta' protezzjoni mir-radjazzjoni fl-aħħar 5 snin.
v: Attendenza għal kors relatat mal-Ġestjoni fl-aħħar 3 snin.
Dokumentazzjoni xierqa:
Ċertifikati t' attendenza, pass ta' ċertifikati t' eżami, ittri ta' reġistrazzjoni eċċ.

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t'eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività

Nru.
tadDok.

Isem tal-Kors ta' Taħriġ

Deskrizzjoni tad-Dokument

A1
A2
A3
A4
A5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

B. Attendenza ta' Konferenzi / Seminars / Laqgħat
i: Parteċipazzjoni f'laqgħat internazzjonali, nazzjonali t' istituzzjonijiet rikonoxxuti.
ii: Lezzjoni bħala kelliem mistieden jew ewlieni.
iii: Twettiq ta' preżentazzjoni relattiva RP.
iv: Attendenza f'laqgħa tal-kumitat relatata mar-RP.
v: Attendenza f'konferenza, seminar jew simpożju relatat mal-Ġestjoni fl-aħħar 3 snin.
Dokumentazzjoni xierqa:
Ċertifikati t'attendenza, ittri t'attendenza ta' verifika jew evidenza pożittiva oħra t'attendenza. Dan għandu juri t-titlu
tal-attività, id-data, il-post u l-kontenut

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t'eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività
Nru.
tadDok.

Isem tal-Konferenza / Seminar / Laqgħa

Deskrizzjoni tad-Dokument

B1
B2
B3
B4
B5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

C. Pubblikazzjonijiet Tekniċi jew Xjentifiċi u/jew Gazzetti
i: l-Artikolu f'reviżjoni professjonali.
ii: L-Artikolu f'reviżjoni mhux professjonali / rivista / gazzetta.
iii: Karta għall-Gvern jew korp Konsultattiv Nazzjonali.
Nota:
Reviżjoni professjonali tfisser ġurnali uffiċjali ta' soċjetajiet tekniċi / xjentifiċi nazzjonali jew internazzjonali.
Il-ko-awtur jagħti d-dritt lill-individwu għal perċentwal tal-punti, skond in-numru ta' awturi.
Dokumentazzjoni xierqa:
L-ewwel paġna tal-artikolu jew tal-gazzetta hija adegwata, sakemm it-titlu, l-awtur(i), isem(ismijiet) u l-isem u d-data
tal-pubblikazzjoni jidhru.

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t'eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività
Nru.
tadDok.

Pubblikazzjonijiet Tekniċi jew Xjentifiċi
u/jew Gazzetti

Deskrizzjoni tad-Dokument

C1
C2
C3
C4
C5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

D. Servizzi Tekniċi u Professjonali
i: Kompożizzjoni ta' korp relatat mar-radjazzjoni, kumitat, grupp ta' ħidma jew sottokumitati uffiċjali.
ii: Kompożizzjoni ta' kumitat xjentifiku jew maniġerjali ta' korpi oħra professjonali, governattivi jew
internazzjonali.
Dokumentazzjoni xierqa:
Ċertifikat ta' sħubija uffiċjali, ittri ta' ħatra eċċ

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t' eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività

Nru.
tadDok.

Titlu (Servizzi Tekniċi u Professjonali)

Deskrizzjoni tad-Dokument

D1
D2
D3
D4
D5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

E. Awto-Żvilupp
i: Ħadem fuq żvilupp personali li mhux relatat mar-RP li jinħass li huwa rilevanti għal CPD li mhuwiex
kopert minn kategoriji oħra.
ii: Studju privat strutturat f'ħiliet ta' Taħriġ, ħiliet fil-kompjuter, ħiliet fil-pubbliku u ħiliet ta'
komunikazzjoni.
Dokumentazzjoni xierqa:

Prova dokumentata t' attendenza ta' korsijiet jew attivitajiet oħra li jgħinu lill-individwu biex itejjeb l-iżvilupp proprju,
inkluża s-sħubija f'korpi oħra mhux relatati mal-RP. l-RPB jiddeċiedi dwar l-eliġibbiltà tal-attività.

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t'eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività

Nru.
tadDok.

Attività (Awto-Żvilupp)

Deskrizzjoni tad-Dokument

E1
E2
E3
E4
E5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

F. Strateġiji ta' Taħriġ, Saħħa u Sigurtà
i: Żvilupp ta' strateġija jew politika dwar is-sigurtà tar-Radjazzjoni li hija implimentata f'organizzazzjoni.
ii: Żvilupp ta' korsijiet ta' Sikurezza ta' Radjazzjoni.
iii: Lecturing u / jew eżaminatur relatat mar-RP.
iv: Lezzjonijiet oħra dwar is-Saħħa u s-Sigurtà.
Dokumentazzjoni xierqa:
Ittri ta' verifikazzjoni minn kapijiet tal-organizzazzjoni, Programmi ta' sikurezza tar-radjazzjoni, deskrizzjoni tal-kors
inklużi sigħat ta' kuntatt.

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t'eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività

Nru.
tadDok.

Titlu (Taħriġ, Strateġiji għas-Saħħa u
s-Sikurezza)

Deskrizzjoni tad-Dokument

F1
F2
F3
F4
F5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

G. Attivitajiet Oħra.
i: Provvista ppruvata ta' parir radjoloġiku.
ii: Valutazzjoni t'eżerċizzji t'emerġenza relatati mar-RP (Inizjali għal kull min iħaddem).
iii: Valutazzjoni t'eżerċizzji t'emerġenza relatati mar-RP (sussegwenti).
iv: Twettiq t'eżerċizzji oħra t'emerġenza.
v: Twettiq tal-Valutazzjoni tar-Riskju RP (inizjali, għal kull qasam ta' prattika).
vi: Twettiq tal-Valutazzjoni tar-Riskju RP (sussegwenti).
vii: Responsabbiltà diretta tal-Protezzjoni mir-Radjazzjoni f'faċilità.
Dokumentazzjoni xierqa:
Ittra ta' verifika minn min iħaddem, l-ewwel paġna tal-valutazzjoni tar-riskju hija adegwata, sakemm jidhru t-titlu,
l-awtur(i), l-isem u d-data tal-organizzazzjoni.

Noti dwar il-mili tad-dettalji hawn taħt:
Numru tad-Dokument: In-numru miktub għandu jkun immarkat fuq id-dokument ta' verifikazzjoni
pprovdut
Kors ta' Taħriġ: L-isem tal-kors ta' taħriġ jew workshop
Deskrizzjoni tad-Dokument: Agħti x'tip ta' dokument qed jiġi anness eż. Ċertifikat t'attendenza, riżultat
t'eżami eċċ
Numru ta' Punti: Ikteb in-numru ta' punti mil-lista pprovduta fl-Anness 1 għal kull attività
Nru.
tadDok.

Attività

Deskrizzjoni tad-Dokument

G1
G2
G3
G4
G5
Punti Totali għal din il-Kategorija

Nru. ta'
Punti

Evidenza Dokumentata mehmuża ma' din l-Applikazzjoni
Sezzjoni Nru. Totali ta' Dokumenti

Nru. Totali ta' Folji

A
B
C
D
E
F
G
Dikjarazzjoni tal-Persuna Awtorizzata jew Responsabbli
Niċċertifika li l-informazzjoni pprovduta f'din il-formola hija korretta.
Isem u Kunjom

Karta tal-Identità

Pożizzjoni

Telefown

Mowbajl

Imejl

Firma

Data

Il-Bord għall-Protezzjoni tar-Radjazzjoni jipproċessa d-dejta tiegħek skont il-prinċipji tal-Att dwar
il-Protezzjoni tad-Data. Aħna mhux se neħilsu xi informazzjoni miżmuma dwarek lil partijiet terzi ħlief fejn
meħtieġ għat-twettiq ta' din l-applikazzjoni. Aħna nistaw jipproċessaw l-indirizz tiegħek, id-dettalji
tat-telefown jew tal-imejl biex tikkuntattjak f'konnessjoni ma' din l-applikazzjoni. Tlestija u sottomissjoni
ta' din il-formola t'applikazzjoni timplika l-kunsens tiegħek għall-ipproċessar ta' din id-dejta. Jekk
jogħġbok ikkuntattjana jekk tixtieq li ninfurmak dwar id-dejta personali li għandna dwarek jew jekk
teħtieġ li din id-dejta tiġi kkoreġuta.
Nota: Il-kandidati li jirnexxu se jingħataw l-opportunità li isimhom ikun inkluż f'lista t' Espert Kwalifikat Approvat li se
jkun disponibbli fuq il-websajt tal-OHSA kontra tariffa amministrattiva.
Formola kompletata tibgħat Bord għall-Proetzzjoni mir-Radjazzjoni (imejl: rpb.ohsa@gov.mt)

ANNESS 1
Il-lista t'hawn taħt tiddeskrivi seba' (7) attivitajiet differenti li, jekk jitwettqu, jagħtu punti lejn l-Iżvilupp
Professjonali Kontinwu tal-individwu li jkun qed jaspira bħala Espert Kwalifikat jew għal approvazzjoni
sussegwenti mill-ġdid. Individwu għandu jissodisfa n-numru ta' punti meħtieġ għal kull prattika kif
elenkat fid-dokument EQ/INF/1.
Individwu approvat bħala Espert Kwalifikat f'qasam ta' prattika wieħed (1) u li jixtieq li jkun approvat
f'qasam ieħor jista' juża n-numru ta' punti akkwistati fiż-żona ta' prattika approvata lejn l-applikazzjoni
tiegħu f'qasam ta' prattika ieħor. Bl-istess mod, individwu li japplika għal qasam ta' multi-prattika, ikun
jeħtieġ biss in-numru ta' punti ta' dik iż-żona ta' prattika li ġġorr in-numru massimu tal-punti CPD.
Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

i: Jattendi u jgħaddi kors formali ta' sikurezza ta' radjazzjoni
eżaminata fl-aħħar 5 snin (fis-siegħa)

2

30

60

ii: Attendenza għal kors formali ta' sikurezza tar-radjazzjoni
fl-aħħar 5 snin (fis-siegħa)

1

15

30

iii: Attendenza f'workshop dwar is-sigurtà tar-radjazzjoni
fl-aħħar 5 snin (fis-siegħa)

1

15

30

iv: Wara edukazzjoni ta' livell terzjarju f'suġġett rilevanti ta'
protezzjoni mir-radjazzjoni fl-aħħar 5 snin (kull xahar)

1

10

30

v: Attendenza fil-kors relatat mal-Ġestjoni fl-aħħar 3 snin
(fil-ġimgħa)

1

5

10

B: Attendenza f'Konferenzi / Seminars / Laqgħat

Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

i: Attendenza f'laqgħat internazzjonali, nazzjonali t'
istituzzjonijiet rikonoxxuti (fis-siegħa)

1

20

50

ii: Kelliem mistieden jew ewlieni (kull 1/2 siegħa)

1

5

15

iii: Twettiq ta' preżentazzjoni relatata ma' RP (kull 1/2
siegħa)

1

5

15

iv: Attendenza fil-laqgħa tal-kumitat relatata mar-RP
(fis-siegħa)

1

3

10

v: Attendenza f'konferenza, seminar jew simpożju relatat
mal-Ġestjoni fl-aħħar 3 snin (għal kull attività)

1

3

10

Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

i: Artikolu f'reviżjoni professjonali (għal kull artikolu)

8

8

16

ii: Artikolu f'reviżjoni mhux professjonali / rivista / gazzetta
(għal kull artiklu)

2

2

4

iii: Folji/Gazzetti għal korp konsultattiv tal-gvern jew
nazzjonali (għal kull dokument ippreżentat)

4

4

12

A. Korsijiet t' Edukazzjoni u Taħriġ Kompletati

C: Pubblikazzjonijiet Tekniċi u/jew Xjentifiċi

Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

i: Kompożizzjoni ta' korp, kumitat, grupp ta' ħidma jew
sub-kumitati uffiċjali relatati mar-radjazzjoni (kull sena)

5

5

10

ii: Kompożizzjoni ta' kumitat xjentifiku jew maniġerjali ta'
korpi oħra professjonali, governattivi jew internazzjonali

5

5

10

Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

10

10

20

1

20

60

Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

i: Żvilupp ta' strateġija jew politika dwar is-sigurtà tar-Radjazzjoni
li hija implimentata f'organizzazzjoni (għal kull sottomissjoni)

10

30

40

ii: Żvilupp tal-Kors tas-Sikurezza tar-Radjazzjoni (għal kull
siegħa)

1

---

20

iii: Tagħlim f'livell għoli u/jew eżaminatur relatati mar-RP
(għal kull sagħtejn)

2

20

60

iv: Taħriġ ieħor dwar is-Saħħa u s-Sigurtà (għal kull
sagħtejn)

1

15

30

Massimu
għal-Attività

Massimu
ghas-sena

Massimu
ghal-3 snin

i: Provvista appruvata ta' parir radjoloġiku (għal kull siegħa)

1

10

20

ii: Valutazzjoni t'eżerċizzji t'emerġenza relatati mar-RP
(Inizjali għal kull impjegat)

5

10

20

iii: Valutazzjoni t'eżerċizzji t'emerġenza relatati mar-RP
(sussegwenti)

2

---

20

iv: Twettiq t'eżerċizzji oħra t'emerġenza

1

---

15

v: Twettiq ta' Valutazzjoni tar-Riskju RP (Inizjali, għal kull
qasam ta' prattika)

5

10

20

vi: Wettaq Valutazzjoni tar-Riskju RP (sussegwenti)

2

---

10

10

10

30

D: Servizz Tekniku u Professjonali

E: Awto-Żvilupp
i: Jaħdmu fuq żvilupp personali li mhux relatat mal-RP li
jinħass li huwa rilevanti għal CPD li mhux kopert f'kategoriji
oħra (għal kull sottomissjoni)
ii: Studju privat strutturat f'ħiliet ta' Taħriġ, ħiliet
fil-kompjuter, ħiliet fil-pubbliku u ħiliet ta' komunikazzjoni
(għal kull sagħtejn)
F: Taħriġ: Strateġiji għas-Saħħa u s-Sikurezza

G: Attivitajiet Oħra

vii: Responsabbiltà diretta tal-Protezzjoni mir-Radjazzjoni
f'faċilità

Ipprintja Issejvja

Issottometti

