e-form

RPB - Awtorizzazzjoni tat-Trasport ta'
Sustanzi Radjuattivi
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 )

Taħt ir-Regolamenti dwar is-Sigurtà Nukleari u r-Radjazzjoni 2003, kull prattika li tinvolvi
riskju minn radjazzjoni jonizzanti li toħroġ minn sors artifiċjali jew minn sors ta' radjazzjoni
naturali f'każijiet fejn radjunuklidi naturali qed jiġu jew ġew ipproċessati minħabba
l-proprjetajiet radjuattivi, fissili jew fertili tagħhom inkluż:
Il-produzzjoni, l-ipproċessar, it-tqandil, iż-żamma, il-ħażna, it-trasport, il-provvista,
il-lokalizzar, kummissjoni, uża u topera, żżomm jew issewwi, tittrasferixxi jew
tiddekummissjona, żarmat u tneħħi s-sustanzi radjuattivi huwa meħtieġ li jiġi awtorizzat
mill-Bord għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni.
Din l-applikazzjoni hija ddisinjata biss għat-trasport ta' materjal radjuattiv minn post
għall-ieħor. Proċeduri t' importazzjoni (inkluż xiri jew kiri ta' sors) jaqgħu barra mill-mandat
ta' dan it-tip t' Awtorizzazzjoni.
Transport Malta hija l-Awtorità Kompetenti għall-ħruġ taċ-ċertifikazzjoni tal-Konsulent
tas-Sigurtà tal-Oġġetti Perikolużi u l-liċenzji tas-sewwieqa tal-Klassi 7

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

GĦAN TA' NOTIFIKA
It-twaqqif t'Organizzazzjoni ġdida tat-Trasport
Faċilità t'alterazzjoni
Bidu t'operazzjoni ta' trasport ta' materjal radjuattiv

I. INFORMAZZJONI ĠENERALI
DETTALJI tal-ORGANIZZAZZJONI
I-1. Isem ta' Min jiehu ħsieb Radjazzjoni
Indirizz tal-Organizzazzjoni

Numru tat-telefown
Numru tal-fax
Imejl
I-2. Postijiet tax-xogħol (Applikabbli biss għal entitajiet li jaħdmu b'materjal radjuattiv)
Ix-xogħol għandu jitwettaq fi kwalunkwe indirizz minbarra dak
mogħti fil-punt I-1?

IVA

LE

Elenka l-indirizz l-ieħor magħruf kollu fejn ix-xogħol isir b'sorsi (jekk applikabbli)

Nota: Il-Bord għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni se jeħtieġ notifika qabel ix-xogħol fi kwalunkwe
sit ieħor mhux speċifikat f'I-1 jew I-2 hawn fuq

I-3. Il-Persuna Ġuridikament Responsabbli
Isem Sħiħ
Pożizzjoni
Numru tal-I.D.

I-4. Il-Konsulent tas-Sikurezza tal-Oġġetti Perikolużi
Isem Sħiħ
Nru. Ċert.
Data ta' Skadenza

I-5. Xufier bil-Liċenzja tal-Klassi 7.
Isem Sħiħ
Nru. Liċ.
Data ta' Skadenza

Isem Sħiħ
Nru. Liċ.
Data ta' Skadenza

Isem Sħiħ
Nru. Liċ.
Data ta' Skadenza

I-6. Indika fil-qosor in-natura u n-negozju tar-radjatur li jimpjega msemmi f'I-1 hawn fuq

I-7. Id-data proposta tal-bidu tal-attività tax-xogħol

Data

II. FIRMA U ĊERTIFIKAZZJONI
II-1. Dikjarazzjoni
Ir-riskji radjoloġiċi assoċjati mat-trasport ta' materjal radjuattiv ġew analizzati u l-istaff
kollu li jista' jiġi f'kuntatt ma' dak il-materjal huwa konxju ta' dawn ir-riskji u dejjem iġorr
magħhom karta t' emerġenza li nħarġetilhom wara tali analiżi
Firma tal-persuna legalment responsabbli

Isem tal-persuna legalment responsabbli
Numru tal-Identità
Titolu
Data

Noti:
1. Din il-formola ma tiġix ipproċessata sakemm kopji taċ-ċertifikat tad-DGSA (Dangerous
Goods Safety Advisers) u tal-liċenzji tas-sewwieq tal-Klassi 7 ma jkunux mehmuża.
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. Il-Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni (RPB) jipproċessa d-data 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
t'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

