قامئة التحقق من تعبئة الحاويات

قامئة التحقق من تعبئة حاويات الشحن بشكل آمن وتجنب التلوث باآلفات.
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التعليامت :يجب ملء قامئة التحقق لكل حاوية ستتم تعبئتها .إذا كانت أي من اإلجابات «ال» يجب التوقف عن التعبئة وتنبيه املرشف عليكم.
يجب عدم إرسال الحاوية.
نعم ال ال ينطبق مرجع مدونة وحدات نقل
11
البضائع
منطقة التعبئة
 1هل نوع الحاوية مناسب للبضائع التي سيتم نقلها؟
 2هل تم وضع الحاوية بشكل ميكّن من الدخول إليها بشكل آمن؟
 3هل تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب تلوث منطقة التعبئة باآلفات؟
 4هل تم إعداد خطة التعبئة لتبني ترتيبات البضائع يف الحاوية؟
 5هل الحمولة القصوى للحاوية ٍ
كاف للحمولة املراد تعبئتها فيها؟
	6هل تتوافق جميع املنصات الخشبية أو نشارة الخشب أو غريها من مواد التعبئة
الخشبية مع معايري  ISPM-15وتبني العالمات املطلوب بيانها؟
	7هل تم تدريب العاملني عىل تعبئة الحاوية عىل فهم مامرسات التعبئة اآلمنة
والتثبيت وتجنب التلوث باآلفات؟
حالة الحاوية
 8هل الجزء الخارجي من الحاوية خا ٍل من الرتاب أو أي تلوث باآلفات املرئية؟
	9هل الجزء الخارجي من الحاوية بحالة جيدة ،وليس مشوها بشكل ملحوظ أو
متشقق أو منبعج؟
	10هل تحمل الحاوية لوحة اعتامد السالمة حسب االتفاقية الدولية لسالمة
الحاويات ()CSC؟
	11هل الجزء الداخيل من الحاوية خا ٍل من أية مؤرشات عىل الرضر أو مؤرشات
عىل ترسب املياه أو الصدأ أو وجود بقايا أو بقع أو مخلفات؟
 12هل الجزء الداخيل من الحاوية خا ٍل من أي تراب أو أي تلوث باآلفات املرئية؟
تعبئة الحاوية
 13هل البضائع التي سيتم ملؤها خالية من الرتاب أو أي تلوث باآلفات املرئية؟
 14هل متت تعبئة البضائع األثقل يف أرضية الحاوية ووضع البضائع األخف فوقها؟
 15هل تم توزيع البضائع بشكل متساوي عىل أرضية الحاوية ؟
 16هل يقع مركز الجاذبية يف مركز الحاوية تقريبا؟
 17هل تم تعبئة/تستيف البضائع بشكل متسا ٍو تقريبا؟
 18هل تم تستيف الرزم بالشكل الصحيح مع وضع امللصقات التعريفية للرزم إىل األعىل؟
	19هل تم استخدام القفل أو وضع الحواجز التي متنع حركة البضائع أفقيا أو الرتبيط
ملنع انزالق البضائع وانقالبها داخل الحاوية بأي اتجاه؟
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البضائع الخطرة

نعم ال ال ينطبق مرجع مدونة وحدات نقل
		
11
البضائع
					

	20هل تم وضع العالمات وامللصقات عىل كافة رزم البضائع الخطرة وفقا
ملدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة IMDG Code؟
 21هل جميع رزم البضائع الخطرة سليمة وبحالة جيدة؟
	22يف حال كانت البضائع الخطرة جزءا فقط من البضائع ،هل متت تعبئتها أقرب
ما ميكن اىل األبواب؟
	23هل تم وضع الفتة عىل الحاوية وفقا ملدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة
IMDG Code؟
بعد تعبئة الحاوية ولكن قبل إغالق األبواب

				

	24هل تم ملء كافة املساحات الفارغة (الفراغات) ضمن البضائع املستفة و/أو بني
البضائع وهيكل الحاوية؟
	25هل تم توزيع الحواجز التي متنع تحرك البضائع أفقيا وعموديا عىل مساحة كبرية
بشكل ٍ
كاف من الحاوية (مثال باستخدام عوارض التوزيع)؟
					
 26هل تم تثبيت املرابط بالحاوية بشكل ال يسبب الشد الزائد عىل هيكلها؟
	27هل الحاوية من الداخل والخارج والبضاعة املحملة فيها خالية من الرتاب أو أي
تلوث باآلفات املرئية؟
إغالق الحاوية
 28هل تم إغالق أبواب الحاوية وإقفالها بشكل آمن؟
 29هل تم تثبيت الختم عىل الحاوية وتسجيل رقمه؟
إرسال الحاوية
	30بالنسبة للحاوية املعبأة ،هل تم إبالغ الناقل بشهادة إجامىل وزن الحاوية,
حال طلبها من قبل الناقل؟
	31بالنسبة للحاوية املعبأة ،هل تم إبالغ الناقل مبع ّرف /رقم الحاوية ورقم ختمها
حال طلبها من قبل الناقل؟
	32بالنسبة للبضائع ،هل تم إبالغ الناقل بالوصف الدقيق (ويشمل التصنيف)
للبضائع نفسها والتغليف حال طلبها من قبل الناقل؟
	33بالنسبة للبضائع ،هل تم إبالغ الناقل بعدد الرزم وأنواعها وكتلة البضائع
(ألغراض الجامرك) حال طلبها من قبل الناقل؟
	34بالنسبة للبضائع الخطرة ،هل تم إصدار إقرار الشاحن وشهادة تعبئة ،إن كانت
مطلوبة ،وإرسالها للناقل حال طلبها من قبل الناقل؟
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املعلومات يف قامئة التحقق هذه تتعلق فقط بحاويات الشحن.
مدونة وحدات نقل البضائع هي مدونة مامرسة لكل من املنظمة البحرية العاملية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بخصوص تعبئة وحدات نقل البضائع ،طبعة  .2014ميكن االطالع
عىل مدونة وحدات نقل البضائع عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة البحرية الدولية  https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/CTU-Code.aspx (IMO)lولجنة االمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html (UNECE)l
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