
>1
Conectaţi-vă pe:  
dublinport.ie/dublinportpass  
Faceţi clic pe ÎNREGISTREAZĂ-TE 
ACUM

>2
Selectaţi zona din Dublin Port în 
care aveţi nevoie de acces

>3
Finalizaţi înregistrarea –  
Nume, e-mail, telefon 

>4
Verificaţi identitatea 
dumneavoastră cu o fotografie – 
făcută cu un dispozitiv cu  
cameră foto

>5
Vizionaţi Videoclipul de iniţiere –  
aflaţi despre riscurile şi cerinţele 
privind sănătatea, siguranţa şi 
securitatea mediului

>6
Răspundeţi la întrebări cu 
variante multiple de răspuns – 
unele sunt obligatorii pentru 
a promova

>7
Obţineţi un scor de minimum 
80% pentru a promova

>8
Treceţi la Pasul doi şi solicitaţi 
cardul de control al accesului

Toţi utilizatorii portului vor fi obligaţi să reia cursul de iniţiere pentru permisul de acces în Dublin Port la fiecare 
patru ani.

Înregistraţi-vă acum: 
Sunteţi lucrător portuar, vizitator 
sau contractant?
Toţi utilizatorii portuari trebuie să finalizeze cu succes un proces de siguranţă şi securitate în doi 
paşi pentru a accesa Common User Area din Dublin Port. 

Pasul unu: Finalizarea cu succes a unui curs de iniţiere pentru permisul de acces în Dublin Port 
Pasul doi: Solicitarea unui Card de Control al Accesului 

Pasul unu: Iniţiere pentru permisul de acces în Dublin Port 
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Solicitaţi acum: 
După finalizarea cu succes a Pasului unu, utilizatorii portului 
sunt eligibili să solicite un card de control al accesului.

Pasul doi: Solicitarea cardului de control al accesului 
Deţinătorii de carduri existenţi: Accesul va fi actualizat automat în termen de 7 zile lucrătoare de la promovare. 
Solicitanţii de carduri noi: Solicitaţi un card de control pentru zona în care aveţi nevoie de acces (consultaţi harta).

>1
Conectaţi-vă pe: 
dublinport.ie/dublinportpass  
Faceţi clic pe SOLICITAŢI ACUM

>2
Completaţi formularul de 
solicitare a cardului de control 
al accesului

>3
Încărcaţi o fotografie digitală – 
respectând instrucţiunile

>4
Trimiteţi solicitarea – Veţi fi 
notificat prin e-mail atunci când 
cardul dumneavoastră este gata 
în termen de 7 zile lucrătoare

>5
Ridicaţi cardul dumneavoastră de control al accesului de la compania relevantă prin 
prezentarea unui act de identitate valabil, cu fotografie sub forma unui paşaport valabil sau 
a unui permis de conducere irlandez/UE 

Reţineţi:  
Dublin Port Company gestionează accesul pentru: Branch Road South, nr. 1 şi 2 
Doyle Shipping Group gestionează accesul pentru: Branch Road South, nr. 3 şi 4 – Terminalul pentru containere DSG

Sprijinul dumneavoastră este 
important pentru un mediu de 
lucru sigur şi sănătos pentru toţi.

Accesul în  
Common 
User Area din 
North Port

Dublin Port Company

Doyle Shipping Group

FĂRĂ  PERMIS DE ACCES ÎN 
DUBLIN PORT

FĂRĂ ACCES
FĂRĂ EXCEPŢII


