e-form

RPB - Formola tan-Notifika tal-Aġent
Importatur
Jekk jogħġbok imla u issottometti l-formola lil: Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni.
Għal kwalunkwe mistoqsija, ikkuntattja l-Bord għall-Ħarsien tar-Radjazzjoni (imejl: rpb.ohsa@gov.mt )

ĠENERALI
TIP TA' NOTIFIKA
Notifika Ġdida
Emenda għan-Numru t'Awtorizzazzjoni
eżistenti

GĦAN tan-NOTIFIKA
It-twaqqif ta' negozju ġdid ta' Importazzjoni ta' Tagħmir tar-Radjazzjoni
Tibdil t'awtorizzazzjoni t'Importazzjoni eżistenti biex jinkludi tip ieħor ta' Tagħmir
Tibdil t'awtorizzazzjoni t'Importazzjoni eżistenti biex tinkludi Installazzjoni u
Manutenzjoni
Bidu ta' Tħaddim

Jekk jogħġbok indika t-tip ta' prattika li għaliha tirrelata din l-applikazzjoni

I. INFORMAZZJONI ĠENERALI
DETTALJI tal-ORGANIZZAZZJONI
I-1. Isem ta' min Iħaddem
Indirizz tal-Organizzazzjoni

Numru tat-Telefown
Numru tal-Fax
Imejl
Nota: Il-Bord għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni jeħtieġ notifika qabel l-importazzjoni ta'
kwalunkwe tagħmir.
I-2. Il-Persuna Ġuridikament Responsabbli
Isem Sħiħ
Pożizzjoni
Numru tal-ID
Numru tat-Telefown
Numru tal-Fax
Imejl

I-3. Tip tax-xogħol li jista' jsir mill-impjegati
Importazzjoni ta' tagħmir ta' X-Ray

Importazzjoni ta' sors issiġillat

Installazzjoni

Manutenzjoni

I-4. Indika fil-qosor in-natura u n-negozju tar-radjatur li jimpjega msemmi f'I-1 hawn fuq

I-5. Jekk jogħġbok imla l-folji rilevanti II-1 u III-1 u/jew III-2
I-6. Id-data proposta tal-bidu tal-attività tax-xogħol

Data

II. FIRMA U ĊERTIFIKAZZJONI

II.1 Dikjarazzjoni
Ir-riskji radjoloġiċi assoċjati mal-importazzjoni tat-tagħmir imsemmi f'din in-notifika ġew analizzati
fil-valutazzjoni tar-riskju mehmuża u ġew analizzati n-natura u l-kobor tar-riskji għall-persunal u
persuni oħra li jirriżultaw mill-użu tat-tagħmir.

Firma tal-Persuna Ġuridikament
Responsabbli

Numru tal-ID
Titlu
Data

Noti:
1. Din il-formola ma tiġix ipproċessata sakemm ma tkunx mehmuża valutazzjoni tar-riskju bil-miktub
ma' din il-formola.
2. Abbażi tal-ipproċessar ta' din il-formola, il-Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni jista' jeħtieġ
informazzjoni addizzjonali biex jikkunsidra bis-sħiħ din l-applikazzjoni qabel ma joħroġ
awtorizzazzjoni.
3. Fil-każ li l-informazzjoni kollha meħtieġa hawn fuq mhix disponibbli fiż-żmien tal-applikazzjoni,
il-Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni jista' joħroġ awtorizzazzjoni li tillimita lill-applikant biex
jimporta, jakkwista jew iżomm sorsi ta' radjazzjoni jew jibni faċilitajiet. Trid tintalab informazzjoni
sħiħa mill-applikant qabel ma jiġi awtorizzat l-użu tas-sorsi ta' radjazzjoni.
4. Il-Bord għall-Protezzjoni tar-Radjazzjoni (RPB) jipproċessa d-dejta tiegħek skont il-prinċipji tal-Att
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. L-RPB mhux se jirrilaxxa 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.

III. SORSI U TAGĦMIR
III-1 TAGĦMIR TA' X-RAY 1
Fil-każ ta' kull apparat ta' irradjazzjoni (unità X-Ray), jekk jogħġbok iddikjara:

(1) Manifattur
(2) (a) Mudell
(2) (b) Numru tas-Serje
(2) (c) Id-Data tal-Manifattura
(3) (a) Vultaġġ Massimu
(3) (b) Kurrenti Massimi
(4) Numru ta' tubi għal kull magna
(5) Jekk il-magna hijiex fissa jew mobbli

Fissa

(6) Id-data proposta tal-Installazzjoni
(7) Il-pajjiż tal-oriġini tat-tagħmir X-Ray
(8) Standard(i) li miegħu t-tagħmir X-Ray
jikkompila ma'
(9) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur barrani

(10) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali

(11) Jekk it-tagħmir għandu jintuża għal applikazzjonijiet mediċi, ehmeż kopja
tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE

Mobbli

III. SORSI U TAGĦMIR
III-1 TAGĦMIR TA' X-RAY 2
Fil-każ ta' kull apparat ta' irradjazzjoni (unità X-Ray), jekk jogħġbok iddikjara:

(1) Manifattur
(2) (a) Mudell
(2) (b) Numru tas-Serje
(2) (c) Id-Data tal-Manifattura
(3) (a) Vultaġġ Massimu
(3) (b) Kurrenti Massimi
(4) Numru ta' tubi għal kull magna
(5) Jekk il-magna hijiex fissa jew mobbli

Fissa

(6) Id-data proposta tal-Installazzjoni
(7) Il-pajjiż tal-oriġini tat-tagħmir X-Ray
(8) Standard(i) li miegħu t-tagħmir X-Ray
jikkompila ma'
(9) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur barrani

(10) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali

(11) Jekk it-tagħmir għandu jintuża għal applikazzjonijiet mediċi, ehmeż kopja
tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE

Mobbli

III. SORSI U TAGĦMIR
III-1 TAGĦMIR TA' X-RAY 3
Fil-każ ta' kull apparat ta' irradjazzjoni (unità X-Ray), jekk jogħġbok iddikjara:

(1) Manifattur
(2) (a) Mudell
(2) (b) Numru tas-Serje
(2) (c) Id-Data tal-Manifattura
(3) (a) Vultaġġ Massimu
(3) (b) Kurrenti Massimi
(4) Numru ta' tubi għal kull magna
(5) Jekk il-magna hijiex fissa jew mobbli

Fissa

(6) Id-data proposta tal-Installazzjoni
(7) Il-pajjiż tal-oriġini tat-tagħmir X-Ray
(8) Standard(i) li miegħu t-tagħmir X-Ray
jikkompila ma'
(9) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur barrani

(10) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali

(11) Jekk it-tagħmir għandu jintuża għal applikazzjonijiet mediċi, ehmeż kopja
tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE

Mobbli

III. SORSI U TAGĦMIR
III-2 SORSI 1
Fil-każ ta' kull sors, jekk jogħġbok indika:

(1) Jekk is-sors ikunx siġillat jew le

Issiġillat

Mhux issiġillat

(2) (a) Il-Manifattur
(2) (b) Numru tal-Prodott jew tal-Katalgu
(3) Il-pajjiż tal-oriġini tas-sors
(4) It-tul ta' żmien previst tal-użu u d-destin
proponut tas-sors meta ma jkunx aktar
meħtieġ
(5) Ir-radjunuklidu u l-attività tas-sors fil-ħin tal-applikazzjoni
(5) (a) Radjonuklide

(5) (b) Attività (MBq)

(5) (c) Id-Data tal-Manifattura
(6) Il-forma fiżika tas-sors

Solidu

Gass

Portabbli

Fiss

(7) Standard(i) li miegħu huwa konformi s-sors
radjuattiv
(8) Standard(i) li miegħu huma konformi
d-detentur tas-sors u/jew il-kontenitur li
jemetti r-radjazzjoni
(9) Jekk id-detentur tas-sors u/jew il-kontejner
jistgħux jinġarru jew se jintużaw f'pożizzjoni
fissa

(10) Mudell u, jekk disponibbli, Numru tas-serje tad-detentur tas-sors u/jew tal-kontejner
(10) (a) Numru tal-Mudell
(10) (b) Numru tas-Serje
(11) Isem u Indirizz ta' speditur fil-pajjiż
esportatur

(12) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali

III. SORSI U TAGĦMIR
III-2 SORSI 2
Fil-każ ta' kull sors, jekk jogħġbok indika:

(1) Jekk is-sors ikunx siġillat jew le

Issiġillat

Mhux issiġillat

(2) (a) Il-Manifattur
(2) (b) Numru tal-Prodott jew tal-Katalgu
(3) Il-pajjiż tal-oriġini tas-sors
(4) It-tul ta' żmien previst tal-użu u d-destin
proponut tas-sors meta ma jkunx aktar
meħtieġ
(5) Ir-radjunuklidu u l-attività tas-sors fil-ħin tal-applikazzjoni
(5) (a) Radjonuklide

(5) (b) Attività (MBq)

(5) (c) Id-Data tal-Manifattura
(6) Il-forma fiżika tas-sors

Solidu

Gass

Portabbli

Fiss

(7) Standard(i) li miegħu huwa konformi s-sors
radjuattiv
(8) Standard(i) li miegħu huma konformi
d-detentur tas-sors u/jew il-kontenitur li
jemetti r-radjazzjoni
(9) Jekk id-detentur tas-sors u/jew il-kontejner
jistgħux jinġarru jew se jintużaw f'pożizzjoni
fissa

(10) Mudell u, jekk disponibbli, Numru tas-serje tad-detentur tas-sors u/jew tal-kontejner
(10) (a) Numru tal-Mudell
(10) (b) Numru tas-Serje
(11) Isem u Indirizz ta' speditur fil-pajjiż
esportatur

(12) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali

III. SORSI U TAGĦMIR
III-2 SORSI 3
Fil-każ ta' kull sors, jekk jogħġbok indika:

(1) Jekk is-sors ikunx siġillat jew le

Issiġillat

Mhux issiġillat

(2) (a) Il-Manifattur
(2) (b) Numru tal-Prodott jew tal-Katalgu
(3) Il-pajjiż tal-oriġini tas-sors
(4) It-tul ta' żmien previst tal-użu u d-destin
proponut tas-sors meta ma jkunx aktar
meħtieġ
(5) Ir-radjunuklidu u l-attività tas-sors fil-ħin tal-applikazzjoni
(5) (a) Radjonuklide

(5) (b) Attività (MBq)

(5) (c) Id-Data tal-Manifattura
(6) Il-forma fiżika tas-sors

Solidu

Gass

Portabbli

Fiss

(7) Standard(i) li miegħu huwa konformi s-sors
radjuattiv
(8) Standard(i) li miegħu huma konformi
d-detentur tas-sors u/jew il-kontenitur li
jemetti r-radjazzjoni
(9) Jekk id-detentur tas-sors u/jew il-kontejner
jistgħux jinġarru jew se jintużaw f'pożizzjoni
fissa

(10) Mudell u, jekk disponibbli, Numru tas-serje tad-detentur tas-sors u/jew tal-kontejner
(10) (a) Numru tal-Mudell
(10) (b) Numru tas-Serje
(11) Isem u Indirizz ta' speditur fil-pajjiż
esportatur

(12) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali

Ipprintja Issejvja

Issottometti

