ANNEX I.B
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I PLANOLS DE LES SALES O VEHICLES
TREBALLADORS EXPOSATS:
Nom, càrrec i DNI del director acreditat.
Nombre d’operadors acreditats:
Nombre de treballadors exposats considerats A..............i B ..............

Nombre de dosí etres contractats: D’Àrea........., de solapa ................., altres .............

EQUIPAMENT RADIOLÒGIC (per a cada sistema o cada conjunt generador tub):
Equip núm.

Tipus d’equip

Tipus de taula

Sistema d’imatge

(núm. indicat a
l’Annex II.2)

(fix, portàtil, arc,
vehicle mòbil)

(fixa,
telecomandament,
de
butaca dental, etc.)

(de
cartolina/pel·lícula,
amb
intensificador, amb RVG, digital CR,
digital DR, etc.)

1
2
n

PLÀNOL I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE LES SALES O VEHICLES
S’ha d'adjuntar un plànol de cada sala a escala 1/50. En cas de que es tracti de diverses sales,
un altre del conjunt a menor escala
S'ha especificar:
-La ubicació exacta dels equips (generadors i tubs) i de cadascun de llurs components
(taules, buckys, suports, , monitors, etc.) i la del lloc de comandament
-La ubicació dels dosímetres d’àrea , si n’és el cas.
-Totes les dimensions de les sales
-L’ús de cadascuna de les àrees adjacents laterals superior i inferior (vivenda, sala d’espera,
carrer, etc.)
-Gruixa i materials de construcció de cadascuna de les barreres estructurals i de les portes.
-Gruixa i materials d’altres blindatges fixos o portàtils (finestra de control, mampares, etc.)
-Nombre, gruixa i materials de les peces de roba de protecció existents (davantals, guants,
ulleres, etc.
Les dades contingudes en aquest formulari,que són necessàries pel desenvolupament de les competències del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç, del Ministeri de Sanitat i Política Social, de les comunitats autònomes i del Consell de Seguretat Nuclear, seran
tractats informàticament i queden sotmesos a allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal
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