PORT TO SHIP

2022-01-19

Till: m/s ……………………………….
Att: Kapten med besättning

Viktigt att denna information ges till hela besättningen.
Skyddshjälm, skyddsskor och varselkläder är obligatorisk inom hamnområdet.
Hamnen är ISPS klassad så fotografering på hamnområdet är förbjudet.
Vid trosshantering under ankomst och avgång gäller följande:
• Under pågående arbete ska kontakt hållas mellan fartygets och hamnens personal t.ex. via radio,
tecken eller tal. Detta gäller fram tills att fartyget har förtöjt eller avgått.
• Klartecken ska ges från hamnens trossman innan trossen får spelas ut/in.
• Kommunikationskanal VHF kanal 13.
Innan lossning ska fartygets befälhavare se till följande:
• Landgång med fallrep och fallskyddsnät vara på plats och säkrat.
• Lastluckor ska vara rena och säkrade i rätt position för ombordarbete.
• Tillträdesvägar till däck och lastrum ska vara säkrade.
Detta kontrolleras innan arbete får påbörjas, vid brister kommer inte arbete påbörjas innan åtgärd.
För er säkerhet är det förbjudet att vistas i kranens arbetsområde utan kranförares godkännande.
I slutet av lossningen i varje lastrum så sätter hamnen ombord bobcat och personal med skyffel (vid
behov) och besättningen sopar.
Ansvarig person ombord tar kontakt med kranföraren innan besättningens arbete påbörjas i lastrummet. Bedömning kommer att göras tillsammans av arbetsledning och kranföraren vid varje enskilt
tillfälle om lossning kan fortlöpa med signalman medan personer befinner sig i lastrummet.
Skulle besättningen inte följa ovan instruktioner så stoppas all lossning/lastning.

Driftchef & lokalt skyddsombud
Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB

Bekräftar här med att ovan information är läst och förstådd: ……………………………….……………………………….
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SÄKERHET I HAMNEN
Hjälm ska användas
inom hamnområdet

Skyddsskor ska användas
inom hamnområdet

Varselkläder ska användas
inom hamnområdet

Vistas inte kranens
arbetsområde utan
kranförares tillåtelse
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