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FÖLJEBREV I SAMBAND MED INFORMATIONSMATERIAL FÖR ATT
FÅ TILLTRÄDE TILL VARVSOMRÅDET PÅ BECKHOLMEN UNDER
COVID-19-PANDEMIN.
1. INLEDNING.
Genomläsning av informationsbildspelet ersätter tillfälligt ”BDF Områdesutbildning” under Covid-19pandemin och medger att ett tillfälligt ID-kort för tillträde till varvsområdet på Beckholmen tilldelas
läsaren.
På grund av informationsbildspelets storlek (c:a 83 MB) lämpar sig inte genomläsningen att göras via
mobiltelefon.
2. INFORMATIONSBILDSPELETS INNEHÅLL.
Informationsbildspelet består av följande fem avsnitt:
a. Inledning (orsak till informationsmaterialet, beskrivning av tillträdesbehörigheter mm)
b. Fysiskt skydd (varvsområdet, vad som skyddas, ID-kort, beledsagning)
c. Personsäkerhet och arbetsmiljö (skaderisker, typiska olyckor, motåtgärder, regler för kajplats)
d. Dockning och arbete i dockan (försäkringar, förberedelser för indockning, indockning, säkerhetsåtgärder under arbete i dockan)
e. Informationsdelgivning (delgivningens mottagare, innehåll, genomförande mm)
3. ID-KORTET.
Proceduren för hantering av ett tillfälligt ID-kort är som följer:
a. Gå igenom informationsbildspelet i sin helhet och var noga med att Du förstått allt.
b. Kontakta BDF administratör (måndag-torsdag kl 0700-1100, se nedan för kontaktuppgifter) och kom
överens om lämplig tidpunkt då ID-kortet kan hämtas hos BDF administratör på Beckholmen.
c. Vid ankomst till Östra Varvsgrinden på Beckholmen vid överenskommen tidpunkt, ring BDF administratör för att bli insläppt på varvsområdet.
d. Gå till BDF administratör i hans kontor i Stöttboden där följande sker:
- ID-kortet överlämnas.
- Namn på ID-kortets innehavare, fartygets namn och kortets nummer antecknas på BDF:s lista över
ID-kort.
- Ett datum fastställs för när ID-kortet inte längre behövs och därför skall återlämnas till BDF administratör.
e. Vid utpassage genom Östra Varvsgrinden efter mötet med BDF-administratör, kontrollera att ID-kortet
verkligen fungerar som ”nyckel” till Östra Varvsgrinden. Om kortet inte fungerar, kontakta BDF administratör igen.
f. Återlämna ID-kortet till BDF administratör på fastställt datum.
4. KONTAKTINFORMATION.
För administrativa frågor: BDF administratör Ossi Aalto, ossi.aalto@beckholmen.se, 070-876 44 44.
För frågor om bildspelet: Jan Hedegård, jan.hedegard@icloud.com, 070-625 52 04.
Välkommen till Beckholmen, önskar
/ Jan Hedegård /
Ordf. i BDF
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