Zarejestruj teraz:
Jesteś pracownikiem portu, gościem
lub wykonawcą?
Wszyscy użytkownicy portu muszą pomyślnie przejść dwuetapowy proces bezpieczeństwa,
aby uzyskać dostęp do wspólnego obszaru użytkowania portu w Dublinie.
Krok pierwszy: Pomyślnie ukończ kurs wprowadzający Dublin Port Pass
Krok drugi: Złóż wniosek o przepustkę

Krok pierwszy: Kurs wprowadzający Dublin Port Pass
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Zaloguj się do:
dublinport.ie/dublinportpass
Kliknij ZAREJESTRUJ TERAZ

Wypełnij formularz rejestracyjny
— nazwisko, e-mail, telefon

Obejrzyj film wprowadzający —
zapoznaj się z zagrożeniami
i wymaganiami dotyczącymi BHP
i ochrony środowiska

Osiągnij wynik minimum 80%,
aby zaliczyć

Wybierz obszar portu w Dublinie,
do którego potrzebujesz dostępu

Potwierdź swoją tożsamość
za pomocą zdjęcia — używając
urządzenia wyposażonego w aparat

Odpowiedz na pytania
wielokrotnego wyboru — niektóre
są obowiązkowe

Kontynuuj do kroku drugiego
i złóż wniosek o przepustkę

Wszyscy użytkownicy będą zobowiązani do ponownego przystąpienia do kursu wprowadzającego Dublin Port
Pass co cztery lata.

Złóż wniosek teraz:
Po pomyślnym ukończeniu kroku pierwszego użytkownicy portu
są upoważnieniu do złożenia wniosku o wydanie przepustki.

Krok drugi: Wniosek o wydanie przepustki
Osoby już posiadające przepustki: Dostęp zostanie automatycznie zaktualizowany w ciągu 7 dni roboczych
od daty ukończenia kursu.
Osoby wnioskujące o wydanie przepustki: Złóż wniosek o przepustkę do danego obszaru (patrz mapa):
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Zaloguj się do:
dublinport.ie/dublinportpass
Kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK TERAZ

Wypełnij formularz wniosku
o wydanie przepustki

Prześlij cyfrowe zdjęcie — stosując
się do wytycznych

Prześlij wniosek — wiadomość
e-mail z informacją o gotowości
przepustki otrzymasz w ciągu 7
dni roboczych.

>5

Odbierz przepustkę w odpowiedniej firmie, przedstawiając ważny dokument tożsamości
ze zdjęciem w postaci ważnego paszportu lub irlandzkiego/unijnego prawa jazdy
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*Uwaga:
Firma Dublin Port Company zarządza dostępem do: Nr 1 i 2 Branch Road South
Firma Doyle Shipping Group zarządza dostępem do: Nr 3 i 4 Branch Road South — terminal kontenerowy DSG
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Twoje wsparcie jest ważne dla
bezpiecznego, pewnego i zdrowego
środowiska pracy dla wszystkich.

BRAK DUBLIN PORT PASS
BRAK DOSTĘPU
BRAK WYJĄTKÓW

