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ISPS på Hvide Sande Havn
Dette dokument er udleveret i forbindelse med tildeling af mobiladgang, adgangsbrik, eller koder
til faciliteter på Hvide Sande Havn, dokumentet er til orientering om hvordan du skal forholde dig i
forhold til ISPS, når du færdes på ISPS faciliteter på Hvide Sande Havn.
For at åbne port med mobiladgang ringes der op til 23 26 53 78, når du høre telefonsvaren er
opkaldet registret og porten åbner.
ISPS står for ”International Ship and Port Facility Security Code” og er en fælles international
forståelsesramme der gælder for alle skibe og havne verden over.
Hovedformålet med ISPS koden er at hindre, at havnen i sig selv bliver mål for terror eller bruges
som transportled for våben eller terrorister. Der indføres derfor sikringsplaner i alle havne med
international trafik.
Der er kun adgang til faciliteterne for personer der har gyldigt adgangsbrik eller kode. Adgang til
havnefaciliteten kontrolleres og personer skal på forlangende fremvise gyldigt ID.
Det er vigtigt at når du opholder dig i faciliteterne er opmærksom og reagere som anført nedenfor,
og kontakter havnevagten.
Hvad skal jeg gøre:













Bliver du opmærksom på en person der forsøger at komme ind på området uden om
kontrolsystemet, eller møder du en person, der på anden måde prøver at omgås havnens
sikkerhedsforanstaltninger, skal du bede personen forlade området og videregive dine
iagttagelser til havnevagten.
Hvis du har ansvar for at lukke personer ind på ISPS området skal du sikre dig af personen er
ventet / kendt, kan redegøre for sit ærinde og legimitere sig ved hjælp af ID. Hvis det ikke kan
lade sig gøre må personen ikke lukkes ind, og havnevagten kontaktes.
Hvis du opdager forsøg på indgreb i lastenheder skal du videregive dine observationer til
havnevagten.
Ser du personer på havneområdet som ikke har et ærinde på området, eller hvis opførsel
påkalder sig opmærksomhed (f.eks. en turist, eller lystfisker), skal du bede personen forlade
området, og kontakte havnevagten.
Bliver du opmærksom på effekter (kasser, pakker, poser, ell.) der er efterladt på
havneområdet på steder hvor disse normalt ikke skal befinde sig, skal du videregive dine
observationer til havnevagten.
Den adgangsbrik eller kode der er udleveret til dig giver dig rettigheder til at passere
kontrolsystemet og færdes på havneområdet. Adgangsbrikken eller kode er udelukkende til
personlig brug, og må under ingen omstændigheder udlånes eller benyttes af andre personer.
Hvis du lader andre personer i selskab med dig passere kontrolsystemet, skal havnevagten
informeres.
Hvis det er nødvendig at skærpe sikkerheden i havnen, skal du følge de instrukser der bliver
givet.

PERSONLIG SIKKERHED
SIKKERHEDSVEST
Sikkerhedsvest er påkrævet når du star ud af din bil, og
er i nærheden af losse og laste materiel.
Vi anbefaler du bærer sikkerhedsvest når du færdes inden I ISPS områder

Sikkerhedshjelm
Er påkrævet når du star ud af din bil, og er i nærheden af losse og laste materiel.

Andre sikkerhedsforanstaltninger
Afhængigt af situationen, kan det være nødvendigt
at bære sikkerhedssko, sikkerhedsbriller,
åndedrætsværn eller redningsvest.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!
Kraner og maskiner!
Vis respekt for andre I området!
Hastigheds begrænsninger!

Tak for at du viser respekt!

Kontakt liste:
Havnevagten

97 31 16 33 - døgnbetjening

Henning Yde

23 41 20 33 – 20 19 26 95 (PSO)

Søren Høj

97 31 28 20 – 40 16 24 95 (PSO stedfortræder)

Ole Ravn

40 26 50 32 – 97 31 23 26 (formand driftsafdeling)

Hvide Sande Havn
www.hvidesandehavn.dk

