Xelter Pubbliku ta’ ĊIKLUN

Kodiċi tal-Kondotta
Kull min juża’ x-Xelter għandu:
1.

Jipprovdi d-dettalji meħtieġa tarreġistrazzjoni lill-istaff tax-Xelter;

2.

Segwi d-direzzjonijiet tal-istaff taxXelter;

3.

Tuża xejn li huwa perikoluż
jew jinterferixxi mas-saħħa u
l-kumdità tiegħek u ta’ oħrajn
(dan jinkludi l-konsum tal-alkoħol,
mediċini mhux bir-riċetta u tabakk
/ tipjip). Nuqqas ta' konformità
ma' dan ir-rekwiżit jista' jirriżulta
f’prosekuzzjoni;

8.

Okkupa s-siġġu allokat millistaff tax-Xelter u stiva l-oġġetti
personali taħt is-siġġu tiegħek.
Inti responsabbli għall-affarijiet
tiegħek stess;

9.

Żomm il-passaġġi u l-ħruġ ta'
emerġenza żgumbrati;

10. Oqgħod fl-ispazju ewlieni taxXelter u tidħolx f’ imħażen,
kċejjen, showers jew uffiċċji
sakemm ma jkunx awtorizzat millistaff tax-Xelter;

4.

Ibqa' kalm u kwiet. Uri rispett
għall-oħrajn billi ma tajjatx, ma
twerżaqx jew tidgħi;

11. Użu l-earphones biex tisma'
apparat elettroniċi personali
operati bil-batteriji;

5.

Issorvelja t-tfal il-ħin kollu. Ittfal jibqgħu r-responsabbiltà
tal-ġenituri jew il-kustodji u
għandhom ikunu akkumpanjati
sal-latrini minn ġenitur jew
kustodju;

12. Tużax strumenti elettroniċi malowtlets tal-enerġija tax-Xelter,
sakemm ma jkunx approvat millistaff tax-Xelter;

6.

Ma tikkawżax deliberament ħsara
lill-bini , għamara, tagħmir u
attrezzaturi fissi tax-Xelter;

7.

Ilbes żraben il-ħin kollu;

13. Żomm l-indafa u armi ż-żibel filbins pprovduti;
14. Ħalli l-istaff tax-Xelter jsir jaf
immedjatament b'kull emerġenza
medika, ħsara magħmula lixXelter jew problemi oħra bħal
serq.
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Kondizzjonijiet ta’ dħul
Kulmin jixtieq juża’ x-Xelter għandu
jaqbel mal-kondizzjonijiet fil-Kodiċi talKondotta.
Tista’ tibqa’ hawn sa timintax-il siegħa
jew aktar. Matul dan iż-żmien il-bini se
jkunu "imsakkar" għal perjodu meta
jkun għaddej ċ-ċiklun. Biex tiġi żgurata
l-integrità strutturali tal-bini u s-sigurtà
tal-okkupanti matul dan iż-żmien, ħadd
ma jkun jista’ jidħol jew jitlaq mix-Xelter.
Ikel u xorb mhux ser jingħatawlek filXelter.
OĠĠETTI PROJBITI

Jekk inti m'intix kapaċi jew ma tridx
tissodisfa dawn il-kondizzjonijiet ser
ikollok bżonn issib kenn x'imkien
ieħor, jew billi titlaq miż-żona tattwissija taċ-ċiklun jew toqgħod malfamilja jew ħbieb barra miż-żona talevakwazzjoni tal-maltempata marea.
Okkupanti tax-Xelter li ma jsegwux ilKodiċi tal-Kondotta qabel ma jissakkar
jista' jkollhom jitilqu. Okkupanti li ma
jsegwux il-Kodiċi tal-Kondotta wara li
jiġu msakkra jistgħu jiġu mħarrka.
Kundizzjonijiet oħra ta' dħul jinkludu
dawn li ġejjin:

Ma tistax iddaħħal:
»» Alkoħol
»» Armi inklużi skieken jew oġġetti bi
xfar simili;
»» Mediċini li jinkisbu mingħajr riċetta u
oġġetti assoċjati; u
»» Aerosols (ħlief medikazzjonijiet
personali bħal puffers tal-ażma eċċ)
Nies li qed ifittxu li jidħlu fix-Xelter se
jkollhom jgħaddu xi oġġetti pprojbiti.
Int u l-affarijiet tiegħek jistgħu jkunu
mfittxija minn uffiċjal tal-Pulizija ta’
Queensland jekk uffiċjali jkollhom raġuni
jemmnu li dawn l-oġġetti ddaħħlu fix
-Xelter.

»» Animali domestiċi u annimali oħra
mhumiex permessi fix-Xelter.
Nota: Annimali tal-assistenza huma
permessi li jidħlu u jibqgħu malproprjetarji tagħhom;
»» L-affarijiet personali kollha għandhom
jinżammu fil-backpack jew borża
żgħira. Kwalunkwe ħaġa meqjusa li
hi akbar milli suppost u / jew mhux
meħtieġa mhux ser titħalla tiddaħħal
fix-Xelter;
»» Jeħtieġ li tkun awto-suffiċjenti u
tissapportja lilek innifsek u l-familja
tiegħek għat-tul tal-perjodu talkenn (dan jinkludi l-provvediment taxxorb u l-ikel tiegħek, u l-iżgurar li inti
jkollok provvista adegwata tal-mediċini
personali tiegħek eċċ), u
»» Inti ma tistax tpejjep, tixrob l-alkoħol,
issajjar l-ikel jew tuża mediċini mhux
bir-riċetta.
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