e-form

RPB - Formola ta' Notifika (Tagħmir ta'
X-Ray fi Kliniki Veterinarji)
Notifika taħt ir-regolament 17 tar-Regolament dwar is-Sikurezza Nukleari u r-Radjazzjoni
għall-klinika veterinarja b'tagħmir veterinarju tal-X-Ray
Il-formola għandha timtela u tintbagħat lura lill-Bord għall-Ħarsien tar-Radjazzjoni (imejl:
rpb.ohsa@gov.mt)

ĠENERALI
TIP TA' NOTIFIKA
Notifika Ġdida
Emenda għan-numru ta' awtorizzazzjoni eżistenti

GĦAN TA' NOTIFIKA
It-twaqqif ta' faċilità ġdida
Faċilità ta' alterazzjoni jew Installazzjoni ta' Tagħmir ġdid

Bidu ta' tħaddim

1.0 Klinika Veterinarja

1.1
Isem tal-persuna responsabbli għall-klinika
veterinarja
1.2
Indirizz tal-persuna responsabbli għall-klinika
veterinarja

Tel:
Fax:
imejl:
1.3
Indirizz tal-bini fejn issir ir-radjografija
veterinarja

Tel:
Fax:
Imejl:
1.4
L-Espert Kwalifikat (f'termini tar-Regolamenti dwar is-Sikurezza Nukleari u r-Radjazzjoni)
Isem
Nru. Ċert.

2.0 Dettalji tat-Tagħmir X-Ray

Fabbrikant
Numru tal-Mudell
Numru tas-Serje jew identifikatur uniku ieħor
Sena tal-Manifattura
Sena tal-Installazzjoni
Kv Massimu
It-tagħmir jintuża barra l-indirizz fil-1.3

Fabbrikant
Numru tal-Mudell
Numru tas-Serje jew identifikatur uniku ieħor
Sena tal-Manifattura
Sena tal-Installazzjoni
Kv Massimu
It-tagħmir jintuża barra l-indirizz fil-1.3

Numru approssimattiv ta' radjografiji meħuda kull xahar fil-klinika

Numru approssimattiv ta' radjografiji meħuda kull xahar barra mis-sit

3.0 Valutazzjoni tar-riskju għal perikli radjoloġiċi minn kliniki veterinarji
Valutazzjoni tar-riskju mhi xejn aktar minn eżami bir-reqqa ta' kif, il-persunal u l-pubbliku
ġenerali jistgħu jkunu esposti għal X-Ray veterinarji (primarji u sekondarji) u
l-prekawzjonijiet meħuda biex jitnaqqas ir-riskju.
L-għan tal-informazzjoni li ġejja hija li tippermetti evalwazzjoni tar-riskju bil-miktub
tar-riskji.
Jekk jogħġbok inkludi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali rilevanti għall-valutazzjoni
tar-riskju fuq folja separata.

3.1 Persunal
Xi membru tal-persunal jibqa' fl-istess kamra
fejn qed tittieħed ir-radjografija?

IVA

LE

3.1.1
Jekk Iva, b'liema distanza l-istaff joqgħod 'il bogħod mill-annimal meta
tittieħed ir-radjografija, jekk dak il-membru tal-persunal jibqa'
fil-kamra?
3.1.2
L-istaff joqgħod wara kwalunkwe materjal protettiv meta tittieħed ir-radjografija; eż: ħajt
solidu, fardal taċ-ċomb? Jekk jogħġbok agħti dettalji.

3.1.3
Għandek xi sistema biex tivvaluta d-dożi kemm
għall-ġisem kollu kif ukoll għall-idejn?

IVA

LE

3.1.4
L-annimal jinżamm fil-pożizzjoni waqt l-espożizzjoni? Jekk iva minn min?

3.1.5
Jekk l-annimal jinżamm fil-pożizzjoni waqt l-espożizzjoni, liema apparat protettiv personali
jintlibes u tittieħed kwalunkwe prekawzjoni oħra? Inkludi l-ekwivalenti taċ-ċomb għal tali
tagħmir protettiv.

3.1.5
Kemm-il persunal huwa permess li jopera t-tagħmir jew jgħin
fil-proċedura?
3.1.6
Il-persunal huwa konxju tal-prekawzjonijiet li
jeħtieġ li jittieħdu?

IVA

LE

3.2 Pubbliku Ġenerali

3.2.1
Liema passi jittieħdu biex jiġi żgurat li membru tal-pubbliku ġenerali ma jistax jixel
it-tagħmir tal-X-Ray?

3.2.2
Il-Pubbliku Ġenerali jkun fl-istess kamra
bħall-annimal waqt teknika radjografika?

IVA

LE

3.2.3
Jekk iva, dawn il-persuni huma infurmati dwar
il-perikli tar-Radjazzjoni Jonizzanti?

IVA

LE

3.2.4
Huma l-membri tal-pubbliku mitluba jrażżnu
l-annimali tagħhom waqt espożizzjoni?

IVA

LE

3.2.5
Jekk Iva, min jistaqsi dwar il-possibbiltajiet ta' tqala femminili?

3.2.6
Liema passi jittieħdu biex jiġi żgurat li numru tal-pubbliku ġenerali ma jistax jidħol fiż-żona
fejn u meta t-tagħmir tal-X-Ray jinxtegħel?

3.3 Faċilità u Tagħmir
3.3.1
Għal xogħol bir-radjografija fi ħdan il-klinika
3.3.1.1
Hija l-faċilità (jiġifieri x-kamra tal-X-Ray) imdawra b'xi wieħed minn dawn li ġejjin?
Ħajt tal-Ġebel (ħxuna)
Ħajt tal-Konkrit (ħxuna)
Ħitan miksija biċ-Ċomb (ħxuna)
Kwalunkwe Tip ieħor ta' Ħajt

3.3.2
Fil-każ ta' magna mobbli u xogħol barra l-klinika, liema prekawzjonijiet huma segwiti biex
jassiguraw l-ebda esponiment żejjed għall-persunal u għall-pubbliku ġenerali?

3.3.3
Hemm sinjali ta' twissija disponibbli kemm
għall-klinika kif ukoll għar-radjografija barra
mis-sit?

IVA

LE

3.3.5
Il-manutenzjoni tat-tagħmir kopert minn
kuntratt?

IVA

LE

3.3.6
Il-magna tinżamm f'żona sikura f'kull ħin meta
ma tkunx qiegħda tintuża?

IVA

LE

3.3.4
Min iwettaq manutenzjoni fuq it-tagħmir tiegħek?

4. Dikjarazzjoni
Ir-riskji radjoloġiċi assoċjati mal-użu tat-tagħmir tal-X-Ray ġew analizzati fil-valutazzjoni
tar-riskju (dettaljata f'Sezzjoni 3) u n-natura u l-kobor tar-riskji għall-persunal u persuni
oħra li jirriżultaw mill-użu ta' tagħmir veterinarju ta' ġie evalwat.

Isem tal-persuna responsabbli għall-klinika
veterinarja

Numru tal-identità tal-persuna responsabbli
għall-klinika veterinarja

Firma tal-persuna responsabbli għall-klinika
veterinarja

Data

Il-Bord għall-Protezzjoni tar-Radjazzjoni (RPB) jipproċessa d-data tiegħek skont il-prinċipji tal-Att
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. L-RPB ma jirrilaxxa l-ebda informazzjoni miżmuma dwar l-applikant lil
partijiet terzi ħlief fejn meħtieġ għat-twettiq ta' din l-applikazzjoni. RPB jista' jipproċessa l-indirizz
tal-applikant, it-telefown, il-fax jew id-dettalji tal-imejl biex jikkuntattja lill-applikant b'rabta ma' din
l-applikazzjoni. It-tlestija u l-preżentazzjoni ta' din il-formola ta' applikazzjoni tfisser li l-applikant
jagħti l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar ta' din id-dejta. Jekk jogħġbok ikkuntattja RPB jekk
l-applikant jixtieq li l-RPB jinforma lill-applikant dwar id-dejta personali li r-RPB iżżomm dwar
l-applikant jekk l-applikant jitlob li dik id-dejta tiġi kkoreġuta.

Ipprintja Issejvja

Issottometti

