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Permess mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika għal aċċess ġo Ċimiterju
Applikazzjoni sabiex jingħata permess skond il-Kodiċi tal-Pulizija – Kap. 10, Sezzjoni 138, sabiex ikun hemm aċċess
ġo ċimiterju għal raġunijiet għajr milli biex jingħata ġieħ lill-mejtin jew biex isir dfin ta’ kadavri.
(Din l-applikazzjoni għandha tasal sa 24 siegħa qabel id-data li fiha jkunu ser jittieħdu ritratti jew isir il-filming li juri
l-arkitettura taċ-ċimiterju u f’okkażjonijiet speċjali biex isir xogħol fuq monumenti, oqbra u kappelli. L-applikazzjoni
għandha tasal sa 48 siegħa qabel, f’każ ta’ raġunijiet oħra).
Data:
Ċimiterju:

Sit tal-qabar / kappella

Isem u Kunjom tal-Applikant:
Numru tal-Identita’ talApplikant:
Isem tal-Kumpanija:
Indirizz tal-Kumpanija:
Raġuni għat-talba tal-permess*:
Tagħmir li ser jintuża*:
Isem u Kunjom tal-persuni li
ser jassistu l-applikant*:
Permess mill-Bord tad-Dfin:
Awtorizzazzjoni mingħand sid
il-qabar / kappella:

Dikjarazzjoni għal xogħol fuq Monumenti

Data tal-bidu:
Data tat-tmiem:
*Jekk l-ispazju għall-informazzjoni huwa limitat, huwa mitlub sabiex linformazzjoni tingħata fuq wara ta’ din il-karta jew fuq karti separati. Kull karta
żejda għandha tiġi ffirmata.
Numru ta’ karti addizzjonali_____

Firma tal-Applikant

___________________________________________________________________________________
Dan il-permess qiegħed jingħata fuq il-kundizzjonijiet li ġejjin:
1.
F’każ li ser jittieħdu ritratti jew isir filming, għandha tiġi rispettata d-dinjita’ tal-persuni midfuna;
2.
Ir-ritratti jew filming għandhom jirrapreżentaw veduta ġenerali tal-oqbra u m’għandu jsir l-ebda ffukar
fil-qrib fuq ismijiet jew monumenti;
3.
Is-serenita’ taċ-Ċimiterju għandha tiġi rispettata u m’għandu jkun hemm l-ebda tlajjar bit-tagħmir użat
jew storbju w in-nies li jkunu ġewwa ċ-ċimiterju m’għandhomx ikunu ddisturbati;
4.
F’każ ta’ permess li jingħata biex isiru xi xogħolijiet, l-area tal-madwar għandha tinżamm nadifa u lmaterjal li jiġi ġġenerat minn tali xogħolijiet għandu jitneħħa fi tmiem ix-xogħolijiet, jew kif l-Uffiċjal
inkarigat mid-Dfin jista’ jordna.
Dan il-permess qiegħed jingħata / mhux qiegħed jingħata fuq bażi tal-informazzjoni mogħtija u għal perjodu ta’
_________________.
Kull min jidħol ġewwa ċ-Ċimiterju u ma’ jimxix mal-kundizzjonijiet imniżżla aktar ‘il fuq jista’ jiġi mħarrek skont ilKodiċi tal-Pulizija, Kap. 10.

_______________________________________
Uffiċjal tas-Saħħa Ambjentali inkarigat mid-dfin
Għal/Suprintendent tas-Saħħa Pubblika
Protezzjoni ta’ Informazzjoni: L-informazzjoni miġbura tiġi pproċessata skont l-Ordinanza dwar id-Dfin u skont l-Att dwar il-Protezzjoni
u l-Privatezza tad-Data, 2001. Data personali ma tiġix żvelata lil terzi persuni jekk mhux b’obbligu ta’ xi Liġi jew Regolament tal-Unjoni
Ewropea.
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