Ansökan samt behörighetskrav för access till Karlshamns Hamns anläggningar

Samtliga hamnanläggningar inom Karlshamns Hamn omfattas av Lagen (2004:487) om Sjöfartsskydd (ISPS)
samt Lagen (2006:1209) om hamnskydd.
Lagen om Sjöfartsskydd (ISPS koden) finns till för att förhindra skada på eller förstörelse av
hamnanläggning eller fartyg, kapning eller beslagtagande av fartyg, manipulation av last,
obehörigt tillträde, smuggling av vapen och utnyttjande av fartyget som ett vapen.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att kunna ansöka om access kort
· Kontinuerligt arbete skall utföras i hamnen minst en dag i veckan under en längre tid än en månad (ID Kort)
· Vid avslutad tjänst, uppdrag eller leveranser är klara så skall passerkort återlämnas. Annars debiteras 800:- i avgift
· I samband med att du fyller i blanketten och skickar till oss lämnar du samtycke till att vi sparar dina
personuppgifter enligt gällande dataskyddslag – GDPR.
· Bilder/filmer från övervakningskamerorna kommer att sparas från besöket under en månad.
Det sparas på grund av eventuella oegentligheter som skett under tiden, de sparas på
Skriv in kurskoden:
Karlshamns hamns server.
Genväg till Hamnens säkerhetskurs
HS1195C1
· Alla passager loggas och sparas i säkerhetssystemet.
· Hamnens säkerhetskurs måste vara genomförd med E-LEARNING HAMNSÄKERHET KARLSHAMNS HAMN
Här följer login information för att göra kursen Hamnsäkerhet
godkänt resultat.

som E-learning.
ALLMÄNT
För att kunna gå E-learningen behöver du en kurskod.
Kurskoden är enbart för KHAB (Karlshamns Hamn), därför
Följande regler måste följas
måste detta företag väljas vid
registreringen
“drop-list”.
· Varselkläder klass 2 på överkroppen, hjälm och skyddsskor
ska alltidi en
bäras
inne på området.
ATT STARTA
· Passerkortet ska alltid bäras synligt vid vistelse inom området.
1. Gå till: www.khabsecurity.se
instruktionerna
1-2-3och
längst
ner på
sidan.
· Vid passage till eller från hamnanläggning uppmanas duFölj
iaktta
noggrannhet
sakta
ner,
2. Börja med att registrera dig.
alternativt stannar och inväntar grindens stängning. Klicka på den gröna knappen “Registrera” längst ner till vänster
· Du får inte införa obehöriga personer till hamnanläggningen
(eller att en person går igenom gaten
på startsidan.
Kom
ihåg
att fylla i alla fälten.
vid öppning).
Klicka på knappen “Registrera” för att slutföra registreringen.
· Ge en annan person access genom att låna ut ditt passerkort.
3. För att logga in på E-learning och göra kursen gör du
följande:
gaten / öppna för blockerande fordon.
· På något sätt underlätta passage för övriga fordon genom
a. Skriv in ditt Förnamn (Förnamn)
· Alltid följa trafikreglerna. - Observera trafikljus vid grindar.
b. Skriv in ditt födelsedatum (6 siffror, YYMMDD)
c. Skriv
in kurskoden:
HS1195C1
· Har du inte loggat in dig på området på 3 månader så blir
du spärrad
i säkerhetssystemet
och efter
E-LEARNING INFORMATION
6 månader blir du borttagen.
Vänligen läs instruktionen till E-learningen som kommer upp.
· Vet du om att du blir borta längre än 3 månader från hamnanläggningen
så måste du
meddela
Du kan välja vilken videokvalitet
du önskar
genom att klicka på:
Low-Medium-High.
säkerhetsavdelningen så du inte blir borttagen.
Välj en lägre videokvalitet om du har en sämre
internetuppkoppling.
Beroende på aktuell internetuppkoppling kan det ta några
sekunder innan filmen startar.
Följs inte dessa regler så händer följande.
Rekommenderade webbläsare Firefox, Edge eller Chrome.

·
·
·
·

Första gången får du en varning.
Andra gången så blir du avstängd i 14 dagar.
Tredje gången så förlorar du ditt passerkort.
Vid förseelser kan det bli tal om polisanmälan.

Jag har läst och godkänner vilkoren

Vid förlust eller förstörelse av kort utfaller en avgift på 800:-

ID Kort

Lånekort

Syfte med ansökan

Vilken Gate eller terminal (fler val kan göras)

Slut datum

Start datum

Personuppgifter

Namn

Födelsedata

Företag

Telefon nr

Ansvarig Transportledare/Arbetsledare/Uppdragsgivare
Namn

Telefon nr

Företag

E-Post

Kontaktperson i Hamnen

Kontaktperson i Hamnen

Datum

Underskrift

(vid uthämtning av kort)

Signatur

Kort Nr:

Utfärdare

OBS Skicka detta digitalt
genom att använda ikonen nedan
(ej inskannat)
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