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Lƣu ý:  Phần chú thích trong văn bản tổng hợp này không phải là một phần của các 

Quy định nhƣng đã đƣợc Ban Thƣ ký đƣa vào để tiện tham khảo. Trong mọi 

trƣờng hợp, ngƣời đọc phải sử dụng bản mới nhất của bộ luật, hƣớng dẫn, 

khuyến nghị, v.v., đƣợc đề cập trong phần chú thích. 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤU TẠO VÀ THIẾT BỊ CỦA TÀU CÁ 

CHƯƠNG I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Quy định 1  

Áp dụng 

(1)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các quy định của phụ lục này sẽ đƣợc áp dụng 

đối với các tàu mới.  

(2)  Theo Nghị định thƣ này
1
, Chính quyền có thể quyết định sử dụng tổng dung tích 

sau thay cho chiều dài (L) làm cơ sở đo lƣờng cho tất cả các chƣơng:  

(a)  tổng dung tích 300 sẽ đƣợc coi là tƣơng đƣơng với chiều dài (L) là 24 

m;  

(b)  tổng dung tích 950 sẽ đƣợc coi là tƣơng đƣơng với chiều dài (L) là 45 

m;  

(c)  tổng dung tích 2.000 sẽ đƣợc coi là tƣơng đƣơng với chiều dài (L) là 60 

m; và 

(d)  tổng dung tích 3.000 sẽ đƣợc coi là tƣơng đƣơng với chiều dài (L) là 75 

m.  

(3)  Mỗi Bên tận dụng khả năng quy định tại khoản (2) phải thông báo cho Tổ chức 

biết lý do của quyết định đó.  

                                                           
1
Theo điều 2 của Hiệp định Cape Town năm 2012, dẫn chiếu chỉ "Nghị định thƣ hiện hành" hoặc "Công 

ƣớc", tƣơng ứng, sẽ đƣợc coi là dẫn chiếu chỉ Hiệp định. 



-2- 

 

  

(4)  Trong trƣờng hợp một Bên kết luận rằng không thể thực hiện ngay tất cả các 

biện pháp quy định tại các chƣơng VII, VIII, IX và X trên các tàu hiện có, thì Bên đó có 

thể, theo kế hoạch, từng bƣớc thực hiện các quy định của chƣơng IX trong thời hạn 

không quá 10 năm và quy định tại các chƣơng VII, VIII, X trong thời hạn không quá 

năm năm. 

(5)  Trong thông báo đầu tiên gửi cho Tổ chức, mỗi Bên tận dụng khả năng quy định 

tại khoản (4):  

(a)  cho biết các quy định tại các chƣơng VII, VIII, IX và X cần đƣợc thực 

hiện từng bƣớc;  

(b) giải thích lý do thực hiện quyết định theo khoản (4); 

(c)  mô tả kế hoạch thực hiện theo tiến độ, không quá 5 năm hoặc 10 năm, 

nếu thích hợp; và 

(d)  trong các thông báo sau đó về việc áp dụng Nghị định thƣ này, mô tả 

các biện pháp đƣợc thực hiện nhằm mục đích thực thi các quy định của 

Nghị định thƣ và tiến độ đạt đƣợc phù hợp với khung thời gian đã thiết 

lập.  

(6)  Chính quyền có thể miễn cho tàu tham gia các đợt kiểm tra hàng năm, theo quy 

định tại các khoản 7(1)(d) và 9(1)(d), nếu xét thấy việc áp dụng không hợp lý và không 

thể thực thi đƣợc xét về khu vực hoạt động và loại tàu.  

Quy định 2  

Định nghĩa 

(1)  Tàu mới là tàu mà vào hoặc sau ngày Nghị định thƣ này có hiệu lực:  

(a) hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển đổi lớn đƣợc ký kết; hoặc là 

(b)  hợp đồng đóng tàu hoặc chuyển đổi lớn đã đƣợc ký kết trƣớc ngày 

Nghị định thƣ này có hiệu lực và đƣợc giao sau ba năm hoặc hơn kể từ 

ngày có hiệu lực; hoặc là 

(c)  trong trƣờng hợp không có hợp đồng đóng tàu:  

(i) tàu đƣợc khởi công đóng; hoặc là 

(ii) khởi công đóng tàu có thể xác định bằng một con tàu cụ thể; 

hoặc là 

(iii)  quá trình lắp ráp đã bắt đầu đƣợc ít nhất 50 tấn hoặc 1% khối 

lƣợng ƣớc tính của toàn bộ vật liệu kết cấu, tùy theo giá trị nào 
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nhỏ hơn.  

(2) Tàu hiện có là tàu cá không phải là tàu mới. 

(3) Đã phê duyệtcó nghĩa là đã đƣợc Chính quyền phê duyệt. 

(4)  Thuyền viên có nghĩa là thuyền trƣởng và tất cả những ngƣời đƣợc tuyển dụng 

hoặc thuê vào bất kỳ vị trí nào trên tàu thuộc hoạt động kinh doanh của tàu đó.  

(5)  Chiều dài (L) phải đƣợc đo bằng 96% tổng chiều dài trên đƣờng nƣớc chiếm 

85% chiều sâu thiết kế nhỏ nhất đƣợc đo từ đƣờng cơ bản, hoặc bằng chiều dài từ phần 

mép trƣớc của sống đáy tàu đến trục của bánh lái trên đƣờng nƣớc đó, nếu lớn hơn. 

Trong các tàu đƣợc thiết kế có mặt nghiêng của tàu, đƣờng nƣớc mà chiều dài này đƣợc 

đo phải song song với đƣờng nƣớc thiết kế. 

(6)  Các đường vuông góc mũi và góc lái đƣợc đo ở phía trƣớc và sau của chiều dài 

(L). Đƣờng vuông góc mũi phải trùng với mép trƣớc của sống đáy tàu trên đƣờng nƣớc 

mà chiều dài đƣợc đo trên đó. 

(7)  Chiều rộng (B) là chiều rộng lớn nhất của tàu, đƣợc đo ở giữa tàu đến đƣờng lắp 

ghép thiết kế của khung trong tàu có vỏ kim loại và đến mặt ngoài của vỏ trong tàu có vỏ 

bằng bất kỳ vật liệu nào khác. 

(8) (a) Chiều sâu thiết kế là khoảng cách thẳng đứng đƣợc đo từ đƣờng cơ bản 

đến đỉnh của dầm boong thao tác ở bên cạnh. 

(b)  Trong các tàu có mép tròn, độ sâu thiết kế phải đƣợc đo đến điểm giao 

nhau của các đƣờng lắp ráp thiết kế của boong và lớp mạ vỏ bên, các 

đƣờng kéo dài nhƣ thể mép có thiết kế góc cạnh. 

(c)  Trƣờng hợp boong thao tác có bậc thang và phần nhô lên của boong 

kéo dài qua điểm xác định chiều sâu định hình thì chiều sâu định hình 

phải đƣợc đo đến một đƣờng chuẩn kéo dài từ phần dƣới của boong 

dọc theo một đƣờng song song với phần nhô lên. 

(9) Chiều sâu (D) là chiều sâu định hình giữa tàu. 

(10)  Đường nước hoạt động sâu nhất là đƣờng nƣớc liên quan đến mớn nƣớc khai 

thác tối đa cho phép. 

(11) Ở giữa tàu là chiều dài ở giữa của chiều dài. 

(12)  Mặt cắt giữa tàu là mặt cắt của thân tàu đƣợc xác định bằng giao tuyến của bề 

mặt định hình của thân tàu với mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng đƣờng 

nƣớc và đƣờng tâm đi qua giữa tàu. 
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(13) Đường cơ sở là đƣờng song song với độ nghiêng của sống đáy tàu đi qua giữa 

tàu qua: 

(a)  đỉnh của sống đáy tàu hoặc đƣờng giao nhau của mặt trong của lớp mạ 

vỏ với sống đáy tàu ở đó sống vuông kéo dài phía trên đƣờng đó của tàu 

có vỏ kim loại; hoặc là 

(b)  đƣờng dƣới rãnh của sống đáy tàu có vỏ bằng gỗ hoặc tàu bằng 

composite; hoặc là 

(c)  giao điểm của phần mở rộng hợp lý bên ngoài của đƣờng bao ở đáy với 

đƣờng tâm của tàu có vỏ bằng vật liệu không phải là gỗ và kim loại. 

(14)  Boong thao tác nói chung là boong hoàn chỉnh thấp nhất so với nƣớc hoạt động 

sâu nhất mà hoạt động đánh bắt đƣợc thực hiện từ đó. Đối với các tàu có hai hoặc nhiều 

boong hoàn chỉnh, Chính quyền có thể chấp nhận boong thấp hơn làm boong thao tác 

với điều kiện boong đó nằm trên đƣờng nƣớc hoạt động sâu nhất. 

(15)  Kết cấu thượng tầng là kết cấu boong trên boong thao tác kéo dài từ mạn này 

sang mạn khác của tàu hoặc có lớp mạ bên không nằm trong lớp mạ vỏ quá 0,04B. 

(16) Kết cấu thượng tầng khép kín là kết cấu thƣợng tầng có: 

(a) các vách ngăn bao quanh công trình hiệu quả; 

(b)  các lỗ thông, nếu có, trong các vách ngăn đƣợc trang bị các cửa kín 

gió đƣợc gắn cố định có độ bền tƣơng đƣơng với kết cấu không buộc 

có thể vận hành từ mỗi bên; và 

(c)  các lỗ hở khác ở hai bên hoặc các đầu của kết cấu thƣợng tầng đƣợc 

trang bị các phƣơng tiện đóng kín chắn nƣớc hiệu quả. 

Buồng lái hoặc thƣợng tầng đuôi sẽ không đƣợc coi là khép kín trừ khi có lối vào để 

thuyền viên tiếp cận máy móc và các không gian làm việc khác bên trong các kết cấu 

thƣợng tầng đó bằng các phƣơng tiện thay thế luôn sẵn sàng khi các cửa vách ngăn 

đóng. 

(17)  Boong kết cấu thượng tầng là boong hoàn chỉnh hoặc một phần boong tạo thành 

phía trên của kết cấu thƣợng tầng, phòng trên boong hoặc phần lắp dựng khác nằm ở 

chiều cao ít nhất 1,8 m so với boong thao tác. Trong trƣờng hợp chiều cao này nhỏ hơn 

1,8 m, thì phía trên của các boong này hoặc các công trình lắp dựng khác phải đƣợc xử 

lý giống nhƣ trên boong thao tác. 

(18)  Chiều cao của kết cấu thượng tầng hoặc công trình lắp dựng khác là khoảng 

cách thẳng đứng nhỏ nhất đƣợc đo ở mặt bên từ đỉnh dầm boong của kết cấu thƣợng 
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tầng hoặc công trình lắp dựng đến đỉnh dầm boong thao tác. 

(19)  Chắn nước có nghĩa là trong mọi điều kiện nƣớc biển sẽ không xâm nhập vào 

tàu. 

(20)  Kín nước có nghĩa là có khả năng ngăn nƣớc chảy qua kết cấu theo bất kỳ hƣớng 

nào dƣới cột nƣớc mà kết cấu xung quanh đƣợc thiết kế. 

(21)  Vách ngăn va chạm là vách ngăn kín nƣớc lên boong thao tác ở phía trƣớc của 

tàu, đáp ứng các điều kiện sau: 

(a) Vách ngăn phải đƣợc đặt ở khoảng cách từ đƣờng vuông góc mũi: 

(i)  không nhỏ hơn 0,05L và không quá 0,08L đối với tàu có chiều 

dài từ 45 m trở lên; 

(ii)  không nhỏ hơn 0,05L và không quá 0,05L cộng với 1,35 

m đối với tàu có chiều dài dƣới 45 m, trừ trƣờng hợp 

Chính quyền cho phép; 

(iii)  trong mọi trƣờng hợp, không nhỏ hơn 2 m. 

(b)  Trƣờng hợp bất kỳ phần nào của thân tàu dƣới nƣớc kéo dài ra phía 

trƣớc theo đƣờng vuông góc mũi, ví dụ: mũi quả lê, khoảng cách 

quy định tại điểm (a) phải đƣợc đo từ một điểm ở giữa chiều dài của 

phần kéo dài về phía trƣớc của đƣờng vuông góc mũi hoặc từ điểm 

0,015L phía trƣớc của đƣờng vuông góc mũi, tùy theo giá trị nào 

nhỏ hơn. 

(c)  Vách ngăn có thể có bậc hoặc hốc với điều kiện là chúng nằm trong 

giới hạn quy định tại điểm (a). 

(22)  Tổng dung tích có nghĩa là tổng dung tích đƣợc tính toán phù hợp với các quy 

định về đo lƣờng dung tích có trong Phụ lục I của Công ƣớc Quốc tế về Đo lƣờng Trọng 

tải Tàu năm 1969, hoặc bất kỳ văn bản sửa đổi hoặc thay thế Công ƣớc đó. 

(23)  Ngày kỷ niệm có nghĩa là ngày tháng mỗi năm tƣơng ứng với ngày hết hạn của 

giấy chứng nhận liên quan 

Quy định 3  

Miễn trừ 

(1)  Chính quyền có thể miễn cho bất kỳ tàu nào có các tính năng của một loại mới 

lạ khỏi bất kỳ yêu cầu nào của chƣơng II, III, IV, V, VI và VII, việc áp dụng các yêu cầu 

này có thể cản trở nghiêm trọng việc nghiên cứu phát triển các tính năng đó và việc lồng 
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ghép các tính năng này vào tàu. Tuy nhiên, bất kỳ tàu nào nhƣ vậy cũng phải tuân thủ 

các yêu cầu an toàn mà theo Chính quyền đó phù hợp với mục đích sử dụng của tàu và 

nhằm đảm bảo an toàn tổng thể của tàu. 

(2)  Các trƣờng hợp miễn trừ yêu cầu của chƣơng IX đƣợc đề cập trong quy định 

IX/3 và các trƣờng hợp miễn trừ chƣơng X đƣợc đề cập trong quy định X/2. 

(3)  Chính quyền có thể miễn cho bất kỳ tàu nào có quyền treo cờ của mình khỏi bất 

kỳ yêu cầu nào của phụ lục này nếu Chính quyền cho rằng việc áp dụng không hợp lý và 

không khả thi xét về loại tàu, điều kiện thời tiết và không có các nguy cơ hàng hải thông 

thƣờng, với điều kiện: 

(a)  theo Chính quyền đó, tàu tuân thủ các yêu cầu về an toàn phù hợp với 

mục đích sử dụng của tàu và nhằm đảm bảo an toàn tổng thể của tàu và 

những ngƣời trên tàu; 

(b)  tàu chỉ hoạt động ở: 

(i)  vùng đánh cá chung đƣợc thiết lập trong các khu vực biển liền 

kề thuộc quyền tài phán của các Quốc gia láng giềng đã thiết 

lập vùng đó, đối với các tàu có quyền treo cờ của mình, chỉ 

trong phạm vi và các điều kiện mà các Quốc gia đó đồng ý thiết 

lập về vấn đề này, phù hợp với luật pháp quốc tế; hoặc là 

(ii)  vùng đặc quyền kinh tế của Quốc gia treo cờ mà quốc gia đó 

đƣợc phép treo, hoặc, nếu Quốc gia đó chƣa thiết lập vùng đó, 

trong khu vực bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải của Quốc gia 

đó do Quốc gia đó xác định theo luật pháp quốc tế và kéo dài 

không quá 200 hải lý tính từ đƣờng cơ sở là đƣờng cơ sở bắt 

đầu đo chiều rộng lãnh hải; hoặc là 

(iii)  vùng đặc quyền kinh tế hoặc vùng biển thuộc quyền tài phán 

của Quốc gia khác, hoặc vùng đánh cá chung, theo thỏa thuận 

giữa các Quốc gia liên quan phù hợp với luật pháp quốc tế, chỉ 

trong phạm vi và điều kiện mà các Quốc gia đó đồng ý thiết lập 

về vấn đề này; và 

(c)  Chính quyền thông báo cho Tổng thƣ ký về các điều khoản và điều kiện 

miễn trừ theo khoản này. 

(4)  Chính quyền cho phép bất kỳ trƣờng hợp miễn trừ nào theo khoản (1) hoặc (2) 

phải thông báo cho Tổ chức các thông tin chi tiết về trƣờng hợp miễn trừ đó trong phạm 

vi cần thiết để xác nhận mức độ an toàn đƣợc duy trì đầy đủ và Tổ chức sẽ gửi các thông 

tin chi tiết đó cho các Bên để thông tin. 
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Quy định 4  

Tƣơng đƣơng 

(1)  Trong trƣờng hợp các quy định hiện hành quy định rằng phụ tùng, vật liệu, 

thiết bị hoặc dụng cụ cụ thể, hoặc loại phụ tùng, vật liệu, thiết bị hoặc dụng cụ cụ thể 

phải đƣợc lắp hoặc vận chuyển trong tàu, hoặc cung cấp bất kỳ đồ dùng cụ thể nào, 

Chính quyền có thể cho phép lắp đặt hoặc vận chuyển phụ tùng, vật liệu, thiết bị hoặc 

dụng cụ đó, hoặc loại phụ tùng, vật liệu, thiết bị hoặc dụng cụ đó, hoặc cung cấp bất kỳ 

đồ dùng nào khác trong tàu đó, nếu thỏa mãn điều kiện thử nghiệm hoặc phụ tùng, vật 

liệu, thiết bị hoặc dụng cụ đó, hoặc loại phụ tùng, vật liệu, thiết bị hoặc dụng cụ đó, 

hoặc nguồn cung cấp đó, ít nhất là hiệu quả giống nhƣ thiết bị hoặc dụng cụ theo yêu 

cầu của các quy định hiện hành. 

(2)  Bất kỳ Chính quyền nào cho phép nhƣ vậy, để thay thế, phụ kiện, vật liệu, 

thiết bị hoặc dụng cụ, hoặc loại phụ kiện, vật liệu, thiết bị hoặc dụng cụ, hoặc nguồn 

cung cấp, phải thông báo cho Tổ chức thông tin chi tiết về chúng kèm báo cáo về bất 

kỳ thử nghiệm nào đã đƣợc thực hiện và Tổ chức sẽ chuyển các thông tin chi tiết đó 

cho các Bên khác để biết thông tin cho các cán bộ của họ. 

Quy định 5  

Sửa chữa, thay đổi và điều chỉnh 

(1)  Tàu đang sửa chữa, thay đổi, điều chỉnh và trang bị liên quan đến việc sửa 

chữa, thay đổi, điều chỉnh đó phải tiếp tục tuân thủ ít nhất các yêu cầu trƣớc đây đã áp 

dụng cho tàu. 

(2)  Việc sửa chữa, thay đổi và điều chỉnh các tính năng chính và trang bị liên 

quan đến việc sửa chữa, thay đổi, điều chỉnh đó sẽ chỉ đáp ứng các yêu cầu đối với 

tàu mới trong phạm vi sửa chữa, thay đổi và sửa đổi đó và trong phạm vi mà Chính 

quyền cho là hợp lý và có thể thực hiện. 

Quy định 6  

Kiểm tra và giám định 

(1)  Việc kiểm tra và giám định tàu, liên quan đến việc thực thi các quy định của các 

điều khoản hiện hành và việc miễn trừ kiểm tra và giám định đó, sẽ do các cán bộ của 

Chính quyền thực hiện. Tuy nhiên, Chính quyền có thể ủy thác việc kiểm tra và giám 

định cho các giám định viên đƣợc chỉ định cho mục đích này hoặc cho các tổ chức đƣợc 

Chính quyền công nhận. 

(2)  Chính quyền chỉ định giám định viên hoặc công nhận các tổ chức tiến hành 

kiểm tra và giám định theo quy định tại khoản (1) sẽ cấp quyền tối thiểu cho bất kỳ giám 

định viên đƣợc chỉ định hoặc tổ chức đƣợc công nhận nào: 
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(a) yêu cầu sửa chữa tàu; và 

(b)  tiến hành kiểm tra và giám định nếu cơ quan chức năng của Quốc gia 

có cảng yêu cầu. 

Chính quyền phải thông báo cho Tổ chức về các trách nhiệm và điều kiện cụ thể của 

quyền hạn đƣợc giao cho các giám định viên đƣợc chỉ định hoặc các tổ chức đƣợc công 

nhận. 

(3)  Khi giám định viên đƣợc chỉ định hoặc tổ chức đƣợc công nhận xác định rằng 

tình trạng của tàu hoặc thiết bị của tàu về cơ bản không khớp với các thông tin chi tiết 

trong giấy chứng nhận hoặc tàu không đủ điều kiện để đi biển mà không gây nguy hiểm 

cho tàu hoặc những ngƣời trên tàu, giám định viên hoặc tổ chức đó phải ngay lập tức 

đảm bảo biện pháp khắc phục đƣợc thực hiện và phải thông báo ngay cho Chính quyền. 

Nếu biện pháp khắc phục đó không đƣợc thực hiện, cần thu hồi giấy chứng nhận liên 

quan và phải thông báo ngay cho Chính quyền; và, nếu tàu đang ở cảng của một Bên 

khác, cũng phải thông báo ngay cho các cơ quan chức năng của Quốc gia có cảng. Khi 

cán bộ của Chính quyền, giám định viên đƣợc chỉ định hoặc tổ chức đƣợc công nhận đã 

thông báo cho các cơ quan chức năng của Quốc gia có cảng, Chính phủ của Quốc gia có 

cảng liên quan phải cung cấp cho cán bộ, giám định viên hoặc tổ chức đó mọi hỗ trợ cần 

thiết để thực hiện các nghĩa vụ của họ theo quy định này. Nếu có thể, Chính phủ của 

quốc gia có cảng liên quan phải đảm bảo tàu không đƣợc ra khơi cho đến khi tàu có thể 

ra khơi, hoặc rời cảng để di chuyển đến bãi sửa chữa thích hợp, không gây nguy hiểm 

cho tàu hoặc những ngƣời trên tàu. 

(4)  Trong mọi trƣờng hợp, Chính quyền phải hoàn toàn đảm bảo tính đầy đủ và 

hiệu quả của việc kiểm tra và giám định và phải cam kết đảm bảo các sắp xếp cần thiết 

để thực hiện nghĩa vụ này. 

Quy định 7  

Kiểm tra trang thiết bị cứu sinh và các thiết bị khác 

(1)  Trang thiết bị cứu sinh và các thiết bị khác nêu tại khoản (2)(a) phải đƣợc kiểm 

tra theo quy định dƣới đây: 

(a) kiểm tra lần đầu trƣớc khi tàu đƣợc đƣa vào sử dụng; 

(b)  kiểm tra cấp giấy mới trong các khoảng thời gian do Chính quyền quy 

định nhƣng không quá năm năm, ngoại trừ các quy định 13(2), 13(5) và 

13(6) đƣợc áp dụng; 

(c)  kiểm tra định kỳ trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau ngày kỷ niệm hai 

năm hoặc trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau ngày kỷ niệm ba năm kể 

từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế diễn ra một trong 
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những đợt kiểm tra hàng năm theo quy định tại khoản (1)(d). Ngoài ra, 

Chính quyền có thể quyết định tiến hành kiểm tra định kỳ trong vòng ba 

tháng trƣớc ngày kỷ niệm hai năm và ba tháng sau ngày kỷ niệm ba năm 

kể từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế; 

(d)  kiểm tra hàng năm trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau mỗi ngày kỷ 

niệm kể từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế; và 

(e)  kiểm tra bổ sung tổng thể hoặc một phần, tùy theo tình hình, sẽ đƣợc 

tiến hành sau khi sửa chữa phát sinh từ các cuộc điều tra quy định trong 

quy định 10 hoặc bất cứ khi nào có sửa chữa hoặc thay mới quan trọng. 

Việc kiểm tra phải nhằm đảm bảo các sửa chữa hoặc thay mới cần thiết 

đã đƣợc thực hiện một cách hiệu quả, vật liệu và chất lƣợng sửa chữa 

hoặc thay mới đó về mọi mặt đều đạt yêu cầu và tàu tuân thủ các quy 

định hiện hành về mọi mặt và các Quy định Quốc tế về Phòng ngừa đâm 

va tàu thuyền trên Biển có hiệu lực cũng nhƣ các luật, nghị định, lệnh và 

quy chế do Chính quyền ban hành. 

(2) Các đợt kiểm tra nêu tại khoản (1) phải đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

(a)  kiểm tra ban đầu phải bao gồm việc kiểm tra toàn bộ hệ thống và thiết bị 

phòng chống cháy nổ, phƣơng tiện cứu sinh và sơ đồ cứu sinh ngoại trừ 

hệ thống vô tuyến điện, thiết bị điều hƣớng trên tàu, sơ đồ bố trí điều 

chuyển hoa tiêu và các thiết bị khác mà các chƣơng II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII và X áp dụng nhằm đảm bảo các trang thiết bị này tuân thủ các 

yêu cầu của các quy định hiện hành, đáp ứng điều kiện và phù hợp với 

mục đích sử dụng của tàu. Sơ đồ phòng cháy chữa cháy, ấn phẩm hàng 

hải, đèn chiếu sáng, hình dạng, phƣơng tiện phát tín hiệu âm thanh và 

tín hiệu báo nạn cũng phải đƣợc kiểm tra nhƣ trên nhằm mục đích đảm 

bảo chúng tuân thủ các yêu cầu của các quy định hiện hành và Quy định 

quốc tế về phòng ngừa đâm va chạm tàu thuyền trên biển có hiệu lực, 

nếu có; 

(b)  các kiểm tra cấp giấy mới và định kỳ phải bao gồm việc kiểm tra các 

thiết bị nêu tại khoản (2)(a) nhằm đảm bảo các thiết bị này tuân thủ các 

yêu cầu liên quan của các quy định hiện hành và Quy định Quốc tế về 

Phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên Biển có hiệu lực, đáp ứng điều kiện 

và phù hợp với mục đích sử dụng của tàu; và 

(c)  kiểm tra hàng năm phải bao gồm việc kiểm tra tổng thể thiết bị nêu tại 

khoản (2)(a) nhằm đảm bảo thiết bị đã đƣợc bảo dƣỡng phù hợp với quy 

định 10(1) và thiết bị vẫn đạt yêu cầu đối với mục đích sử dụng của tàu. 

(3)  Các kiểm tra định kỳ và hàng năm nêu tại khoản (1)(c) và (1)(d) phải đƣợc xác 



-10- 

 

  

nhận trên Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế. 

Quy định 8  

Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện 

(1)  Thiết bị vô tuyến điện, bao gồm các thiết bị đƣợc sử dụng trong các phƣơng tiện 

cứu sinh, của các tàu áp dụng chƣơng VII và IX phải đƣợc kiểm tra theo quy định dƣới 

đây: 

(a) kiểm tra lần đầu trƣớc khi tàu đƣợc đƣa vào sử dụng; 

(b)  kiểm tra cấp giấy mới trong các khoảng thời gian do Chính quyền quy 

định nhƣng không quá năm năm, ngoại trừ các quy định 13(2), 13(5) và 

13(6) đƣợc áp dụng; 

(c)  kiểm tra định kỳ trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau mỗi ngày kỷ niệm 

kể từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế; hoặc kiểm tra 

định kỳ trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau ngày kỷ niệm hai năm hoặc 

trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau ngày kỷ niệm ba năm cấp kể từ khi 

cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế. Ngoài ra, Chính quyền 

có thể quyết định tiến hành kiểm tra định kỳ trong vòng ba tháng trƣớc 

ngày kỷ niệm hai năm và ba tháng sau ngày kỷ niệm ba năm kể từ khi 

cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế; 

(d)  kiểm tra bổ sung tổng thể hoặc một phần, tùy theo tình hình, sẽ đƣợc 

tiến hành sau khi sửa chữa phát sinh từ các cuộc điều tra quy định tại 

quy định 10 hoặc bất cứ khi nào có sửa chữa hoặc thay mới quan trọng. 

Việc kiểm tra phải nhằm đảm bảo các sửa chữa hoặc thay mới cần thiết 

đã đƣợc thực hiện một cách hiệu quả, vật liệu và chất lƣợng sửa chữa 

hoặc thay mới đó về mọi mặt đều đạt yêu cầu và tàu tuân thủ các quy 

định hiện hành về mọi mặt và các Quy định Quốc tế về Phòng ngừa 

đâm va tàu thuyền trên Biển có hiệu lực cũng nhƣ các luật, nghị định, 

lệnh và quy chế do Chính quyền ban hành. 

(2) Các đợt kiểm tra nêu tại khoản (1) phải đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

(a)  kiểm tra lần đầu phải bao gồm việc kiểm tra toàn bộ thiết bị vô tuyến 

điện, bao gồm cả những thiết bị đƣợc sử dụng trong các phƣơng cứu 

sinh, nhằm đảm bảo các thiết bị này tuân thủ yêu cầu của các quy định 

hiện hành; và 

(b)  các kiểm tra cấp giấy mới và định kỳ phải bao gồm việc kiểm tra thiết 

bị vô tuyến điện, bao gồm cả những thiết bị đƣợc sử dụng trong các 

phƣơng cứu sinh nhằm đảm bảo các thiết bị này tuân thủ yêu cầu liên 
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quan của các quy định hiện hành. 

(3)  Các kiểm tra định kỳ nêu tại khoản (1)(c) phải đƣợc xác nhận trên Giấy Chứng 

nhận An toàn Tàu cá Quốc tế. 

Quy định 9  

Kiểm tra kết cấu, máy móc thiết bị 

(1)  Kết cấu, máy móc và thiết bị (trừ các hạng mục liên quan đến quy định 7 và 8) 

nêu tại khoản (2)(a) phải đƣợc giám định và kiểm tra theo quy định cụ thể nhƣ sau: 

(a)  kiểm tra lần đầu bao gồm kiểm tra bên ngoài đáy tàu trƣớc khi đƣa tàu 

vào sử dụng; 

(b)  kiểm tra cấp giấy mới trong các khoảng thời gian do Chính quyền quy 

định nhƣng không quá năm năm, ngoại trừ các quy định 13(2), 13(5) và 

13(6) đƣợc áp dụng; 

(c)  kiểm tra trung gian trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau ngày kỷ niệm 

hai năm hoặc trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau ngày kỷ niệm ba năm 

kể từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế diễn ra một 

trong những đợt kiểm tra hàng năm theo quy định tại khoản (1)(d). 

Ngoài ra, Chính quyền có thể quyết định tiến hành kiểm tra trung gian 

trong vòng ba tháng trƣớc ngày kỷ niệm hai năm và ba tháng sau ngày 

kỷ niệm ba năm kể từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc 

tế; 

(d)  kiểm tra hàng năm trong vòng ba tháng trƣớc hoặc sau mỗi ngày kỷ 

niệm kể từ khi cấp Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế; 

(e)  tối thiểu hai lần kiểm tra bên ngoài đáy tàu trong bất kỳ khoảng thời 

gian 5 năm nào, trừ trƣờng hợp áp dụng điều 13(5). Trƣờng hợp áp 

dụng quy định 13(5), thời hạn năm năm này có thể đƣợc gia hạn trùng 

với thời gian gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận. Trong mọi trƣờng 

hợp, khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra nhƣ vậy không đƣợc quá 36 

tháng; và 

(f)  kiểm tra bổ sung tổng thể hoặc một phần, tùy theo tình hình, sẽ đƣợc 

tiến hành sau khi sửa chữa phát sinh từ các cuộc điều tra quy định tại 

quy định 10 hoặc bất cứ khi nào có sửa chữa hoặc thay mới quan trọng. 

Việc kiểm tra phải nhằm đảm bảo các sửa chữa hoặc thay mới cần thiết 

đã đƣợc thực hiện một cách hiệu quả, vật liệu và chất lƣợng sửa chữa 

hoặc thay mới đó về mọi mặt đều đạt yêu cầu và tàu tuân thủ các quy 

định hiện hành về mọi mặt và các Quy định Quốc tế về Phòng ngừa đâm 
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va tàu thuyền trên Biển có hiệu lực cũng nhƣ các luật, nghị định, lệnh và 

quy chế do Chính quyền ban hành. 

(2)  Các đợt kiểm tra và giám định nêu tại khoản (1) phải đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

(a)  kiểm tra lần đầu phải bao gồm việc kiểm tra toàn bộ kết cấu, máy móc 

và thiết bị. Kiểm tra này sẽ nhằm đảm bảo các sơ đồ bố trí, vật liệu, kích 

thƣớc và chất liệu gia công của kết cấu, nồi hơi và các bình áp suất 

khác, các thiết bị của chúng, máy móc chính và phụ bao gồm thiết bị lái 

và hệ thống điều khiển liên quan, hệ thống điện và các thiết bị khác tuân 

thủ yêu cầu của các quy định hiện hành, đáp ứng điều kiện và phù hợp 

với mục đích sử dụng của tàu và thông tin cần thiết về độ ổn định đƣợc 

cung cấp; 

(b)  kiểm tra cấp giấy mới phải bao gồm việc kiểm tra kết cấu, máy móc và 

thiết bị nêu tại khoản (2)(a) nhằm đảm bảo kết cấu, máy móc và thiết bị 

đó tuân thủ yêu cầu của các quy định hiện hành, đáp ứng điều kiện và 

phù hợp với mục đích sử dụng của tàu; 

(c)  kiểm tra trung gian phải bao gồm việc kiểm tra kết cấu, nồi hơi và các 

bình áp suất khác, máy móc và thiết bị, thiết bị lái và các hệ thống điều 

khiển liên quan và hệ thống điện để đảm bảo chúng vẫn đáp ứng mục 

đích sử dụng của tàu; 

(d)  kiểm tra hàng năm phải bao gồm kiểm tra tổng quát kết cấu, máy móc 

và thiết bị nêu tại khoản (2)(a), để đảm bảo kết cấu, máy móc và thiết bị 

đã đƣợc bảo dƣỡng theo quy định 10(1) và vẫn đáp ứng mục đích sử 

dụng của tàu; và 

(e)  kiểm tra bên ngoài đáy tàu và kiểm tra các hạng mục liên quan đƣợc 

kiểm tra đồng thời nhằm đảm bảo chúng vẫn đáp ứng mục đích sử dụng 

của tàu. 

(3)  Các kiểm tra trung gian và hàng năm cũng nhƣ kiểm tra bên ngoài đáy tàu nêu 

tại khoản (1)(c), (1)(d) và (1)(e) phải đƣợc xác nhận trên Giấy chứng nhận An toàn Tàu 

cá Quốc tế. 

Quy định 10  

Duy trì các điều kiện sau khi kiểm tra 

(1)  Tình trạng của tàu và thiết bị của tàu phải đƣợc duy trì tuân thủ các quy định 

hiện hành nhằm đảm bảo tàu vẫn đủ điều kiện để đi biển về mọi mặt mà không gây nguy 

hiểm cho tàu hoặc những ngƣời trên tàu. 
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(2)  Sau khi hoàn thành bất kỳ đợt kiểm tra nào đối với tàu theo quy định 7, 8 hoặc 9, 

không đƣợc thay đổi kết cấu, máy móc, thiết bị và các hạng mục khác thuộc phạm vi 

kiểm tra mà không có sự đồng ý của Chính quyền. 

(3)  Bất cứ khi nào có tai nạn xảy ra đối với tàu hoặc phát hiện ra sai sót ảnh hƣởng 

đến an toàn của tàu hoặc tính hiệu quả hoặc đầy đủ của trang thiết bị cứu sinh hoặc thiết 

bị khác của tàu, thuyền trƣởng hoặc chủ tàu phải báo cáo ngay khi có cơ hội cho Chính 

quyền, giám định viên đƣợc chỉ định hoặc tổ chức đƣợc công nhận chịu trách nhiệm cấp 

giấy chứng nhận liên quan là những ngƣời sẽ tiến hành các cuộc điều tra để xác định liệu 

có cần tiến hành kiểm tra, theo yêu cầu của quy định 7, 8 hoặc 9. Nếu tàu đang ở cảng 

của một Bên khác, thuyền trƣởng hoặc chủ tàu cũng phải báo cáo ngay cho các cơ quan 

chức năng của Quốc gia có cảng và giám định viên đƣợc chỉ định hoặc tổ chức đƣợc 

công nhận phải chắc chắn đã có báo cáo về sự việc đó. 

Quy định 11  

Cấp hoặc phê duyệt giấy chứng nhận 

(1)  Giấy chứng nhận đƣợc gọi là Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế sẽ đƣợc 

cấp, ngoại trừ các tàu đƣợc miễn trừ theo quy định 3(3), sau khi kiểm tra lần đầu hoặc 

kiểm tra cấp giấy mới đối với tàu cá phù hợp với các yêu cầu liên quan của chƣơng II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX và X và bất kỳ yêu cầu liên quan nào khác của quy định hiện 

hành. 

(2)  Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế nêu tại khoản (1) sẽ đƣợc bổ sung 

bằng Danh mục Trang thiết bị. 

(3)  Trong trƣờng hợp có miễn trừ cho tàu theo và phù hợp với các điều khoản của 

quy định hiện hành, ngoại trừ các tàu đƣợc miễn theo quy định 3(3), giấy chứng nhận 

gọi là Giấy Chứng nhận Miễn trừ Tàu cá Quốc tế sẽ đƣợc cấp cùng với giấy chứng nhận 

quy định tại khoản này. 

(4)  Các giấy chứng nhận đề cập trong quy định này sẽ do Chính quyền hoặc bất kỳ 

cá nhân hoặc tổ chức nào đƣợc ủy quyền cấp hoặc phê duyệt. Trong mọi trƣờng hợp, 

Chính quyền đó chịu hoàn toàn trách nhiệm về các giấy chứng nhận này. 

Quy định 12  

Một Bên khác cấp hoặc phê duyệt giấy chứng nhận 

Theo yêu cầu của Chính quyền, một Bên có thể yêu cầu kiểm tra một tàu nào đó và, nếu 

nhận thấy tàu tuân thủ yêu cầu của các quy định hiện hành, sẽ cấp hoặc cho phép cấp 

giấy chứng nhận cho tàu và, nếu thích hợp, phê duyệt hoặc cho phép phê duyệt các giấy 

chứng nhận của tàu phù hợp với các quy định hiện hành. Mọi giấy chứng nhận đƣợc cấp 

nhƣ vậy phải có xác nhận về hiệu lực rằng giấy chứng nhận đã đƣợc cấp theo yêu cầu 

của Chính phủ của quốc gia mà tàu đƣợc quyền treo cờ, và giấy chứng nhận sẽ có hiệu 
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lực và đƣợc công nhận giống nhƣ giấy chứng nhận đƣợc cấp theo quy định 11. 

Quy định 13  

Thời hạn và hiệu lực của giấy chứng nhận 

(1)  Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế sẽ đƣợc cấp trong thời hạn do Chính 

quyền quy định không quá năm năm. Giấy Chứng nhận Miễn trừ Tàu cá Quốc tế sẽ 

không có giá trị lâu hơn thời hạn của giấy chứng nhận mà Giấy Chứng nhận Miễn trừ 

Tàu cá Quốc tế này đề cập. 

(2)  (a)  Bất kể các yêu cầu của khoản (1), khi hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới 

trong vòng ba tháng trƣớc ngày hết hạn của giấy chứng nhận hiện có, 

giấy chứng nhận mới sẽ có giá trị kể từ ngày hoàn thành kiểm tra cấp 

giấy mới đến một ngày không quá năm năm kể từ ngày hết hạn của giấy 

chứng nhận hiện có. 

(b)  Trƣờng hợp hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới sau ngày giấy chứng 

nhận hiện có hết hạn, giấy chứng nhận mới có giá trị kể từ ngày hoàn 

thành kiểm tra cấp giấy mới đến ngày không quá năm năm kể từ ngày 

giấy chứng nhận hiện có hết hạn. 

(c)  Trƣờng hợp hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới hơn ba tháng trƣớc ngày 

hết hạn của giấy chứng nhận hiện có, giấy chứng nhận mới sẽ có giá trị 

kể từ ngày hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới đến ngày không quá năm 

năm kể từ ngày hoàn thành đợt kiểm tra cấp giấy mới. 

(3)  Nếu giấy chứng nhận đƣợc cấp trong thời hạn dƣới năm năm, Chính quyền có 

thể gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận sau ngày hết hạn đến thời hạn tối đa quy định 

tại khoản (1), với điều kiện các đợt kiểm tra nêu trong các quy định 7, 8 và 9 hiện hành 

khi giấy chứng nhận đƣợc cấp trong thời hạn năm năm đƣợc thực hiện khi thích hợp. 

(4)  Nếu hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới và giấy chứng nhận mới không thể đƣợc 

cấp hoặc đƣa lên tàu trƣớc ngày hết hạn của giấy chứng nhận hiện có, cá nhân hoặc tổ 

chức đƣợc Chính quyền ủy quyền có thể xác nhận giấy chứng nhận hiện có và giấy 

chứng nhận đó sẽ đƣợc công nhận có giá trị trong khoảng thời gian tiếp theo không quá 

năm tháng kể từ ngày hết hạn. 

(5)  Nếu tàu tại thời điểm giấy chứng nhận hết hạn không ở trong cảng mà tàu sẽ 

đƣợc kiểm tra, Chính quyền có thể gia hạn thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận 

nhƣng việc gia hạn này chỉ đƣợc cấp với mục đích cho phép tàu hoàn thành chuyến đi 

của tàu đến cảng mà tàu sẽ đƣợc kiểm tra, và sau đó chỉ trong những trƣờng hợp có vẻ 

thích hợp và hợp lý để làm nhƣ vậy. Không có giấy chứng nhận nào đƣợc gia hạn trong 

thời hạn quá ba tháng, và tàu đƣợc gia hạn sẽ không đƣợc phép rời cảng đó khi đến cảng 

mà tàu sẽ đƣợc kiểm tra, đƣợc phép rời cảng đó mà không cần có giấy chứng nhận mới. 
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Khi hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới, giấy chứng nhận mới sẽ có giá trị không quá năm 

năm kể từ ngày giấy chứng nhận hiện có hết hạn trƣớc khi đƣợc gia hạn. 

(6)  Trong những trƣờng hợp đặc biệt, theo quyết định của Chính quyền, giấy chứng 

nhận mới không cần ghi ngày kể từ ngày giấy chứng nhận hiện có hết hạn theo quy định 

của khoản (2)(b) hoặc (5). Trong những trƣờng hợp đặc biệt này, giấy chứng nhận mới 

sẽ có thời hạn không quá năm năm kể từ ngày hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới. 

(7)  Nếu hoàn thành kiểm tra hàng năm, trung gian hoặc định kỳ trƣớc thời hạn quy 

định trong các quy định liên quan thì: 

(a)  ngày kỷ niệm ghi trên giấy chứng nhận liên quan sẽ đƣợc sửa đổi bằng 

xác nhận đằng sau thành một ngày không quá ba tháng sau ngày hoàn 

thành kiểm tra; 

(b)  kiểm tra hàng năm, trung gian hoặc định kỳ sau đó theo yêu cầu của các 

quy định liên quan sẽ đƣợc hoàn thành vào các khoảng thời gian theo 

quy định của các quy định này, áp dụng ngày kỷ niệm mới; và 

(c)  ngày hết hạn có thể không thay đổi với điều kiện một hoặc nhiều đợt 

kiểm tra hàng năm, trung gian hoặc định kỳ, nếu thích hợp, đƣợc thực 

hiện sao cho không quá khoảng thời gian tối đa giữa các đợt kiểm tra 

theo quy định của các quy định liên quan. 

(8)  Giấy chứng nhận đƣợc cấp theo quy định 11 hoặc 12 sẽ hết hiệu lực trong bất kỳ 

trƣờng hợp nào sau đây: 

(a)  nếu các giám định và kiểm tra liên quan không đƣợc hoàn thành trong 

thời hạn quy định tại các quy định 7(1), 8(1) và 9(1); 

(b)  nếu giấy chứng nhận không đƣợc phê duyệt theo các quy định hiện 

hành; và 

(c)  khi chuyển tàu sang cờ của Quốc gia khác. Giấy chứng nhận mới chỉ 

đƣợc cấp khi Chính phủ cấp giấy chứng nhận mới hoàn toàn đáp ứng 

đƣợc các yêu cầu của quy định 10(1) và 10(2). Trong trƣờng hợp 

chuyển giao giữa các Bên, nếu đƣợc yêu cầu trong vòng ba tháng sau 

khi chuyển giao, Chính phủ của Quốc gia có cờ mà tàu trƣớc đây đƣợc 

quyền treo cờ phải gửi cho Chính quyền bản sao giấy chứng nhận càng 

sớm càng tốt mà tàu mang trƣớc khi chuyển giao và bản sao các báo cáo 

kiểm tra liên quan, nếu có. 

Quy định 14  

Mẫu giấy chứng nhận và danh mục trang thiết bị 
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Các giấy chứng nhận và danh mục trang thiết bị phải đƣợc lập theo mẫu tƣơng ứng với 

các mẫu đƣợc đƣa ra trong phụ đính của phụ lục của Nghị định thƣ này. Nếu ngôn ngữ 

đƣợc sử dụng không phải là tiếng Anh hay tiếng Pháp, văn bản phải có bản dịch sang 

một trong những ngôn ngữ này.
2 

Quy định 15  

Tính sẵn có của giấy chứng nhận 

Các giấy chứng nhận đƣợc cấp theo quy định 11 và 12 phải luôn có sẵn trên tàu để kiểm 

tra. 

Quy định 16  

Chấp nhận các giấy chứng nhận 

Các giấy chứng nhận đƣợc cấp thuộc thẩm quyền của một Bên sẽ đƣợc Bên kia chấp 

nhận cho tất cả các mục đích nêu trong Nghị định thƣ này. Các giấy chứng nhận này sẽ 

đƣợc Bên kia coi là có hiệu lực nhƣ các giấy chứng nhận do mình cấp. 

Quy định 17  

Đặc quyền 

Không thể yêu cầu các đặc quyền của Nghị định thƣ này có lợi cho bất kỳ tàu nào trừ khi 

tàu đó có các giấy chứng nhận hợp lệ thích hợp. 

                                                           
2
Tham khảo nghị quyết A.561 (14) về việc dịch nội dung của các giấy chứng nhận. 
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CHƢƠNG II  

CẤU TẠO, ĐỘ KÍN NƢỚC VÀ THIẾT BỊ  

Quy định 1  

Cấu tạo 

(1)  Độ bền và cấu tạo của thân tàu, kết cấu thƣợng tầng, boong tàu, vỏ máy móc, 

cầu thang và bất kỳ kết cấu và thiết bị nào khác của tàu phải có khả năng chống chịu 

đƣợc tất cả các điều kiện có thể lƣờng trƣớc của mục đích sử dụng và phải đáp ứng yêu 

cầu của Chính quyền. 

(2)  Thân tàu dự kiến hoạt động trong băng phải đƣợc gia cố phù hợp với các điều 

kiện hàng hải và khu vực hoạt động dự kiến. 

(3)  Vách ngăn, thiết bị đóng và nắp của các lỗ trong các vách ngăn này, cũng nhƣ 

các phƣơng pháp thử nghiệm của chúng, phải phù hợp với các yêu cầu của Chính 

quyền. Các tàu làm bằng vật liệu không phải bằng gỗ phải đƣợc lắp vách ngăn va chạm 

và ít nhất phải có vách ngăn kín nƣớc bao quanh buồng máy chính. Các vách ngăn này 

phải đƣợc kéo dài đến boong thao tác. Trong các tàu làm bằng gỗ cũng phải lắp các 

vách ngăn kín nƣớc ở mức độ có thể. 

(4)  Các đƣờng ống xuyên qua vách ngăn va chạm phải đƣợc lắp với các van phù 

hợp có thể hoạt động từ phía trên boong thao tác và hộp van phải đƣợc siết chặt ở 

vách ngăn va chạm bên trong khoang mũi. Không đƣợc lắp cửa, hố ga, ống thông gió 

hoặc bất kỳ lỗ nào khác trong vách ngăn va chạm bên dƣới boong thao tác. 

(5)  Trƣờng hợp lắp kết cấu thƣợng tầng dài về phía trƣớc, vách ngăn va 

chạm phải đƣợc kéo dài đến boong bên trên boong làm việc. Phần mở rộng 

không cần đƣợc lắp trực tiếp trên vách ngăn bên dƣới với điều kiện phần mở rộng 

nằm trong giới hạn cho trong quy định I/2 (21) và phần boong tạo thành bậc 

thang đƣợc đảm bảo kín gió. 

(6)  Số lƣợng lỗ trong vách ngăn va chạm phía trên boong thao tác phải giảm đến 

mức tối thiểu phù hợp với thiết kế và hoạt động thông thƣờng của tàu. Các lỗ này phải 

có khả năng chắn nƣớc. 

(7)  Đối với các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên, đáy kép kín nƣớc phải đƣợc lắp 

càng nhiều càng tốt giữa vách ngăn va chạm và vách ngăn phía sau. 

Quy định 2  

Cửa kín nƣớc 

(1)  Số lƣợng lỗ trong các vách ngăn kín nƣớc, theo yêu cầu của quy định 1(3), 

phải đƣợc giảm xuống mức tối thiểu phù hợp với các sơ đồ chung và nhu cầu vận 
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hành của tàu; các lỗ phải đƣợc lắp bằng các thiết bị đóng kín nƣớc thỏa mãn yêu cầu 

của Chính quyền. Cửa kín nƣớc phải có độ bền tƣơng đƣơng với kết cấu không gia 

cố liền kề. 

(2)  Đối với các tàu có chiều dài dƣới 45 m, các cửa này có thể là loại có bản lề, có 

khả năng hoạt động cục bộ từ mỗi bên của cửa và thƣờng đƣợc đóng chặt trên biển. 

Phải gắn thông báo vào cánh cửa ở mỗi bên quy định đóng chặt cửa trên biển. 

(3) Đối với các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên, cửa kín nƣớc phải là loại cửa trƣợt 

ở: 

(a)  những khu vực dự định mở cửa trên biển và nếu đƣợc đặt có ngƣỡng 

cửa dƣới đƣờng nƣớc hoạt động sâu nhất, trừ khi Chính quyền cho 

rằng điều đó là không thể thực hiện hoặc không cần thiết khi tính đến 

loại và hoạt động của tàu; và 

(b)  phần dƣới của buồng máy có lối ra vào từ cửa tới hầm trục. 

Nếu không, cửa kín nƣớc có thể là loại có bản lề. 

(4)  Cửa trƣợt kín nƣớc phải có khả năng hoạt động khi tàu đƣợc nâng lên 15° về 

bất kỳ phía nào. 

(5)  Cửa trƣợt kín nƣớc dù vận hành bằng tay hay cách khác đều phải có khả năng 

vận hành cục bộ từ mỗi bên của cửa; đối với các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên, các cửa 

này cũng phải có khả năng vận hành bằng điều khiển từ xa từ vị trí có thể tiếp cận phía 

trên boong thao tác trừ khi các cửa này đƣợc lắp trong khu vực sinh hoạt của thuyền 

viên. 

(6)  Cung cấp phƣơng tiện ở các vị trí điều khiển từ xa để cho biết khi nào cửa 

trƣợt đang mở hoặc đóng. 

Quy định 3  

Tình trạng nguyên vẹn của thân tàu 

(1)  Các lỗ bên ngoài phải có khả năng đóng lại để ngăn nƣớc xâm nhập vào tàu. 

Các ô cửa boong có thể mở trong quá trình hoạt động đánh bắt thƣờng phải đƣợc bố 

trí gần đƣờng tâm tàu. Tuy nhiên, Chính quyền có thể phê duyệt các sơ đồ bố trí 

khác nhau nếu cho rằng sự an toàn của tàu sẽ không bị ảnh hƣởng. 

(2)  Cánh lật cá trên các tàu đánh cá ở đuôi tàu phải đƣợc vận hành bằng điện và có 

khả năng đƣợc điều khiển từ bất kỳ vị trí nào có tầm nhìn không bị cản trở về hoạt động 

của các cánh. 

Quy định 4  
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Cửa kín gió 

(1)  Tất cả các lỗ thăm trong các vách ngăn của kết cấu thƣợng tầng khép kín 

và các kết cấu bên ngoài khác mà nƣớc có thể xâm nhập và gây nguy hiểm cho tàu, 

phải đƣợc lắp các cửa gắn cố định vào vách ngăn, có khung và đƣợc gia cố để toàn 

bộ kết cấu có độ bền tƣơng đƣơng với kết cấu không đƣợc cố định, và kín gió khi 

đóng cửa. Các phƣơng tiện để đóng chặt các cửa này phải có gioăng cửa và các 

thiết bị kẹp hoặc các phƣơng tiện tƣơng đƣơng khác và phải đƣợc gắn cố định vào 

vách ngăn hoặc bản thân các cánh cửa, và phải đƣợc bố trí sao cho cửa có thể hoạt 

động từ mỗi phía của vách ngăn. Chính quyền có thể chỉ cho phép mở cửa từ một 

phía đối với các buồng ƣớp lạnh mà không ảnh hƣởng đến sự an toàn của thuyền 

viên, với điều kiện phải lắp thiết bị báo động phù hợp để ngăn mọi ngƣời bị mắc 

kẹt trong các buồng đó. 

(2)  Chiều cao trên ngƣỡng cửa của boong ở các ô cửa đó, trong các cầu thang, kết 

cấu lắp dựng và vỏ máy móc có thể tiếp cận trực tiếp với các bộ phận của boong tiếp 

xúc với thời tiết và biển phải ít nhất là 600 mm trên boong thao tác và ít nhất là 300 mm 

trên boong kết cấu thƣợng tầng. Trƣờng hợp kinh nghiệm vận hành chứng minh và 

đƣợc sự chấp thuận của Chính quyền, các chiều cao này, ngoại trừ các ô cửa cho phép 

tiếp cận trực tiếp với buồng máy, có thể giảm xuống tƣơng ứng không dƣới 380 mm và 

150 mm. 

Quy định 5  

Cửa hầm đóng bằng nắp gỗ 

(1)  Chiều cao phía trên boong của các gờ cửa hầm tối thiểu phải là 600 mm đối với 

các phần lộ ra của boong thao tác và ít nhất là 300 mm trên boong kết cấu thƣợng tầng. 

(2)  Chiều dày hoàn thiện của nắp cửa hầm bằng gỗ phải tính sai số ăn mòn do 

va chạm. Trong mọi trƣờng hợp, chiều dày hoàn thiện của các nắp này phải ít nhất là 

4 mm đối với mỗi nhịp 100 mm không chống đỡ, tối thiểu là 40 mm và chiều rộng 

bề mặt chịu lực của chúng phải ít nhất là 65 mm. 

(3)  Phải cung cấp các sơ đồ bố trí để đảm bảo các nắp hầm bằng gỗ kín gió thỏa 

mãn yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 6  

Cửa hầm đƣợc đóng bằng các nắp không phải bằng gỗ 

(1)  Chiều cao phía trên boong của các gờ cửa hầm phải theo quy định 5(1). Trong 

trƣờng hợp kinh nghiệm vận hành chứng minh và đƣợc sự chấp thuận của Chính quyền, 

chiều cao của các gờ này có thể đƣợc giảm xuống hoặc bỏ qua toàn bộ các gờ, với điều 

kiện là sự an toàn của tàu không bị suy giảm do đó. Trong trƣờng hợp này, các ô cửa hầm 

phải để càng nhỏ càng tốt và các nắp đƣợc gắn cố định bằng bản lề hoặc các phƣơng tiện 
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tƣơng đƣơng và có khả năng đóng lại nhanh chóng và thu gọn lại, hoặc theo các sơ đồ bố 

trí hiệu quả tƣơng đƣơng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(2)  Để tính toán độ bền, ngƣời ta giả định rằng các nắp cửa hầm phải chịu đƣợc 

trọng lƣợng của hàng hóa dự định chở hoặc tải trọng tĩnh sau đây, tùy theo giá trị nào 

lớn hơn: 

(a) 10 kN/m
2
đối với tàu dài 24 m; 

(b) 17 kN/m
2
đối với tàu dài từ 100 m trở lên. 

Đối với chiều dài trung gian, các giá trị tải phải đƣợc xác định bằng phép nội suy tuyến 

tính. Chính quyền có thể giảm tải xuống không dƣới 75% các giá trị trên đối với các nắp 

đậy các cửa hầm nằm trên boong kết cấu thƣợng tầng ở vị trí cách điểm nằm cách đƣờng 

vuông góc mũi 0,25L. 

(3)  Trong trƣờng hợp nắp đƣợc làm bằng thép non, ứng suất lớn nhất đƣợc tính theo 

khoản (2) nhân với 4,25 không đƣợc vƣợt quá độ bền kéo tối thiểu của vật liệu. Trƣờng 

hợp có những tải này, độ võng không đƣợc lớn hơn 0,0028 lần nhịp. 

(4)  Các nắp làm bằng vật liệu không phải thép non ít nhất phải có độ bền tƣơng 

đƣơng với các vật liệu làm bằng thép non và cấu tạo của nắp phải có đủ độ cứng đảm 

bảo độ kín gió dƣới các tải quy định trong khoản (2). 

(5)  Các nắp phải đƣợc lắp có các thiết bị kẹp và gioăng đủ để đảm bảo độ kín gió, 

hoặc các sơ đồ bố trí tƣơng đƣơng khác đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 7  

Cửa buồng máy 

(1)  Các cửa buồng máy phải đƣợc đóng khung và bao bọc bằng các khuôn có độ 

bền tƣơng đƣơng với kết cấu thƣợng tầng liền kề. Các lỗ thăm bên ngoài trong đó phải 

đƣợc lắp với các cửa phù hợp với các yêu cầu của quy định 4. 

(2)  Các lỗ ngoài các lỗ thăm phải đƣợc lắp có các nắp có độ bền tƣơng đƣơng 

với kết cấu không buộc, đƣợc gắn cố định vào đó và có khả năng đóng kín gió. 

Quy định 8  

Các lỗ khác trên boong 

(1)  Trong trƣờng hợp cần thiết cho các hoạt động đánh bắt, có thể lắp các lỗ thông 

phẳng trên boong bằng vít, lƣỡi lê hoặc loại tƣơng đƣơng và các lỗ chui với điều kiện 

chúng có khả năng kín nƣớc và các thiết bị đó phải đƣợc gắn cố định vào kết cấu liền 

kề. Sau khi xem xét kích thƣớc và cách bố trí các lỗ và thiết kế của các thiết bị đóng, có 

thể lắp các nắp kim loại rà khít nếu Chính quyền cho rằng các nắp nàycó tác dụng kín 
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nƣớc. 

(2)  Các lỗ không phải là cửa hầm, ô cửa buồng máy, lỗ chui và lỗ thông trong 

boong thao tác hoặc kết cấu thƣợng tầng phải đƣợc bảo vệ bằng các kết cấu kín có lắp 

cửa kín gió hoặc loại tƣơng đƣơng. Các cầu thang phải đƣợc bố trí càng gần đƣờng 

tâm của tàu càng tốt 

Quy định 9  

Quạt thông gió 

(1)  Đối với các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên, chiều cao phía trên boong của các 

ống thông gió, trừ các lỗ thông gió cho buồng máy, tối thiểu phải là 900 mm trên boong 

thao tác và ít nhất là 760 mm trên boong kết cấu thƣợng tầng. Trong các tàu có chiều 

dài dƣới 45 m, chiều cao của các ống này phải lần lƣợt là 760 mm và 450 mm. Chiều 

cao phía trên boong của các lỗ thông gió trong buồng máy phải đáp ứng yêu cầu của 

Chính quyền. 

(2)  Các ống của quạt thông gió phải có độ bền tƣơng đƣơng với kết cấu liền kề và 

có khả năng kín gió bằng cách đóng các thiết bị đƣợc gắn cố định với quạt thông gió 

hoặc kết cấu liền kề. Trƣờng hợp ống của bất kỳ quạt thông gió nào có chiều cao vƣợt 

quá 900 mm, ống phải đƣợc chống đỡ đặc biệt. 

(3)  Các thiết bị đóng cửa trong các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên không cần 

lắp quạt thông gió có đƣờng ống kéo dài hơn 4,5 m trên boong thao tác hoặc hơn 

2,3 m trên boong kết cấu thƣợng tầng trừ khi có Chính quyền có quy định cụ thể. 

Đối với các tàu có chiều dài dƣới 45 m, các thiết bị đóng cửa không cần phải lắp 

vào các quạt thông gió có đƣờng ống kéo dài hơn 3,4 m trên boong thao tác hoặc 

hơn 1,7 m trên boong kết cấu thƣợng tầng. Nếu Chính quyền cho rằng nƣớc 

không thể xâm nhập vào tàu qua các quạt gió của buồng máy, có thể bỏ qua các 

thiết bị đóng gắn vào các quạt thông gió đó. 

Quy định 10  

Ống dẫn khí 

(1)  Trong trƣờng hợp ống dẫn khí tới két và khu vực trống bên dƣới boong kéo dài 

lên phía trên boong thao tác hoặc kết cấu thƣợng tầng, các phần lộ ra của đƣờng ống 

phải có độ bền tƣơng đƣơng với các kết cấu liền kề và đƣợc trang bị bảo vệ thích hợp. 

Các lỗ của ống dẫn khí phải có công cụ đóng, gắn cố định vào đƣờng ống hoặc kết cấu 

liền kề. 

(2)  Chiều cao của ống dẫn khí phía trên boong đến điểm nƣớc có thể tiếp cận bên 

dƣới ít nhất phải là 760 mm trên boong thao tác và ít nhất là 450 mm trên boong kết cấu 

thƣợng tầng. Chính quyền có thể cho phép giảm chiều cao của ống dẫn khí để tránh ảnh 

hƣởng đến hoạt động đánh bắt. 
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Quy định 11  

Thiết bị âm thanh 

(1) Các thiết bị âm thanh, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, phải đƣợc lắp: 

(a)  vào đáy của những khoang mà không phải lúc nào cũng có thể ra vào 

trong chuyến đi; và 

(b) vào tất cả các két và khoang cách ly. 

(2)  Khi lắp các ống dò, các đầu trên của ống phải đƣợc kéo dài đến vị trí dễ tiếp 

cận và, nếu có thể, phía trên boong thao tác. Các lỗ của ống phải có các công cụ đóng 

đƣợc gắn cố định. Các ống dò không đƣợc kéo dài phía trên boong thao tác phải đƣợc 

lắp các thiết bị tự đóng tự động. 

Quy định 12  

Cửa mạn và cửa sổ 

(1)  Các cửa mạn của các khu vực bên dƣới boong thao tác và các khu vực trong 

các kết cấu khép kín trên boong đó phải đƣợc lắp các cửa đóng kín có bản lề có khả 

năng kín nƣớc. 

(2)  Không đƣợc lắp cửa mạn ở vị trí ngƣỡng cửa dƣới 500 mm so với đƣờng nƣớc 

hoạt động sâu nhất. 

(3)  Các cửa mạn đƣợc lắp dƣới 1.000mm so với đƣờng nƣớc hoạt động sâu nhất 

phải là loại cố định. 

(4)  Cửa mạn, cùng với kính và cửa đóng kín phải là kết cấu đã đƣợc phê duyệt. 

Các loại cửa dễ bị hƣ hỏng phải đƣợc bảo vệ thích hợp. 

(5) Kính cƣờng lực hoặc loại tƣơng đƣơng sẽ đƣợc sử dụng cho cửa sổ buồng lái 

tàu. 

(6)  Chính quyền có thể chấp nhận cửa mạn và cửa sổ không có cửa đóng kín ở 

vách ngăn bên và phía sau của các boong nằm trên hoặc trên boong thao tác, nếu cho 

rằng sự an toàn của tàu sẽ không bị ảnh hƣởng. 

Quy định 13  

Cửa nạp và cửa xả 

(1)  Các cửa xả đƣợc dẫn qua vỏ từ các khu vực bên dƣới boong thao tác hoặc từ 

bên trong các kết cấu thƣợng tầng khép kín hoặc các boong trên boong thao tác có lắp 

cửa phù hợp với các yêu cầu của quy định 4 phải đƣợc trang bị các phƣơng tiện có thể 

tiếp cận để ngăn nƣớc chảy vào bên trong. Thông thƣờng, mỗi cửa xả riêng biệt phải có 
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một van một chiều tự động có công cụ chắc chắn để đóng van từ một vị trí có thể tiếp 

cận đƣợc. Không cần có van này nếu Chính quyền cho rằng nƣớc xâm nhập vào tàu qua 

lỗ không có khả năng gây ngập lụt nguy hiểm và độ dày của đƣờng ống phù hợp. Công 

cụ để vận hành van xả tràn phải có chỉ báo cho biết van đang mở hay đóng. 

(2)  Trong các buồng máy có ngƣời lái, các cửa nạp và xả ra biển chính và phụ cần 

thiết cho hoạt động của máy móc có thể đƣợc điều khiển cục bộ. Các bộ điều khiển phải 

dễ dàng tiếp cận đƣợc và phải có các chỉ báo cho biết các van đang mở hay đóng. 

(3)  Các ống nối gắn với vỏ và van theo yêu cầu của quy định này phải bằng thép, 

đồng hoặc vật liệu dẻo khác đã đƣợc phê duyệt. Tất cả các đƣờng ống giữa vỏ và van 

phải bằng thép, ngoại trừ trong các khu vực không phải là buồng máy của các tàu đƣợc 

làm bằng vật liệu không phải thép mà Chính quyền có thể cho phép sử dụng các vật 

liệu khác. 

Quy định 14  

Cửa thoát nƣớc 

(1)  Trƣờng hợp các vách ngăn trên các bộ phận ngoài trời của boong thao tác 

tạo thành khoang cá, thì diện tích cửa thoát nƣớc tối thiểu (A) tính bằng mét vuông 

ở mỗi bên của tàu đối với mỗi khoang cá trên boong thao tác phải đƣợc xác định 

theo chiều dài (I) và chiều cao của thành tàu trong khoang cá nhƣ sau: 

(a) A = 0,07 l (không cần lấy l lớn hơn 0,7L). 

(b)  (i)  Trƣờng hợp thành tàu có chiều cao trung bình lớn hơn 1.200 

mm, diện tích cần thiết phải tăng thêm 0,004 m
2
 trên mỗi mét 

chiều dài khoang cá đối với mỗi sai số chiều cao 100 mm. 

(ii)  Trƣờng hợp thành tàu có chiều cao trung bình nhỏ hơn 900 

mm, diện tích cần thiết có thể giảm đi 0,004 m
2
 trên mỗi mét 

chiều dài của khoang cá đối với mỗi sai số chiều cao 100 mm. 

(2)  Diện tích cửa thoát nƣớc đƣợc tính toán theo khoản (1) sẽ đƣợc tăng lên khi 

Chính quyền cho rằng độ cong của tàu không đủ để đảm bảo boong đƣợc xả nƣớc 

nhanh chóng và hiệu quả. 

(3)  Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Chính quyền, diện tích cửa thoát nƣớc tối 

thiểu của mỗi khoang cá trên boong kết cấu thƣợng tầng không đƣợc nhỏ hơn một nửa 

diện tích (A) nêu tại khoản (1). 

(4)  Các cổng thoát nƣớc phải đƣợc bố trí dọc theo chiều dài của thành tàu để đảm 

bảo boong đƣợc thoát nƣớc nhanh chóng và hiệu quả nhất. Các cạnh dƣới của các cửa 

thoát nƣớc phải càng gần boong càng tốt. 
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(5)  Phải bố trí ván và phƣơng tiện để xếp ngƣ cụ sao cho hiệu quả của cửa thoát 

nƣớc không bị suy giảm. Ván phải đƣợc đóng sao cho ván có thể đƣợc khóa vào vị trí 

khi sử dụng và không cản trở việc xả nƣớc tràn qua mạn. 

(6)  Các cửa thoát nƣớc có chiều sâu trên 300 mm phải đƣợc lắp các thanh 

cách nhau không quá 230 mm và cách nhau không dƣới 150 mm hoặc có thiết bị 

bảo vệ phù hợp khác. Nắp cửa thoát nƣớc, nếu có, phải có cấu tạo đã đƣợc phê 

duyệt. Nếu các thiết bị đƣợc coi là cần thiết để khóa nắp cửa thoát nƣớc trong quá 

trình hoạt động đánh bắt, các thiết bị này phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền 

và có thể dễ dàng vận hành từ một vị trí dễ tiếp cận. 

(7)  Trong các tàu đƣợc thiết kế để hoạt động trong các khu vực bị đóng băng, 

các nắp và các thiết bị bảo vệ cho các cửa thoát nƣớc phải có khả năng dễ dàng 

tháo rời để hạn chế tích tụ băng. Kích thƣớc của các lỗ và các phƣơng tiện đƣợc 

cung cấp để tháo các thiết bị bảo vệ này phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 15  

Thiết bị neo đậu 

Thiết bị neo đƣợc thiết kế để vận hành nhanh chóng và an toàn phải đƣợc cung cấp 

gồm thiết bị neo, xích neo hoặc dây thừng, móc sắt và tời hoặc các thiết bị khác để 

thả và kéo neo và giữ tàu neo trong tất cả các điều kiện vận hành có thể lƣờng 

trƣớc. Các tàu cũng phải đƣợc trang bị đầy đủ thiết bị neo đậu để neo đậu an toàn 

trong mọi điều kiện hoạt động. Thiết bị neo đậu phải đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền.
3 

CHƢƠNG III  

TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG ĐI BIỂN LIÊN QUAN 

Quy định 1  

Quy định chung 

Các tàu phải đƣợc thiết kế và đóng sao cho đáp ứng các yêu cầu của chƣơng này trong 

các điều kiện vận hành nêu trong quy định 7. Việc tính toán các đƣờng cong cánh tay 

đòn phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền.
4 

Quy định 2  

Tiêu chí ổn định 

                                                           
3
Xem phụ lục II, Thông lệ khuyến nghị đối với thiết bị neo đậu, nằm trong phần B của Luật An toàn đối 

với ngƣời và tàu cá năm 2005. 
4
Xem phần B, chƣơng 2, mục 2.1 của Bộ luật quốc tế về ổn định nguyên vẹn năm 2008, đƣợc Ủy ban An 

toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua bằng nghị quyết MSC.267 (85) và Bộ quy tắc hành nghề liên 

quan đến tính chính xác của thông tin ổn định đối với tàu cá , đƣợc Tổ chức thông qua bằng nghị quyết 

A.267 (VIII). 
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(1)  Phải đáp ứng các tiêu chí ổn định tối thiểu sau đây trừ khi Chính quyền cho 

rằng kinh nghiệm vận hành chứng minh các kết quả đi lệch các tiêu chí đó: 

(a)  diện tích dƣới đƣờng cong cánh tay đòn (đƣờng cong GZ) không đƣợc 

nhỏ hơn 0,055 m-rad đến góc nghiêng 30° và không đƣợc nhỏ hơn 0,09 

m-rad đến góc tràn Θf 40° nếu góc này nhỏ hơn 40°. Ngoài ra, diện tích 

dƣới đƣờng cong cánh tay đòn (đƣờng cong GZ) giữa các góc nghiêng 

30° và 40° hoặc giữa 30° và Θf, nếu góc này nhỏ hơn 40° sẽ không đƣợc 

nhỏ hơn 0,03 m-rad. Θf là góc nghiêng mà tại đó các lỗ của thân tàu, kết 

cấu thƣợng tầng hoặc các boong tàu không thể đóng kín gió nhanh 

chóng bắt đầu chìm. Khi áp dụng tiêu chí này, các lỗ nhỏ qua đó nƣớc 

tràn vào tàu từ từ không đƣợc coi là hở; 

(b)  Cánh tay đòn GZ ít nhất phải là 200 mm ở góc nghiêng bằng hoặc lớn 

hơn 30°; 

(c)  cánh tay đòn tối đa GZmax phải xuất hiện ở một góc nghiêng tốt nhất là 

lớn hơn 30° nhƣng không dƣới 25°; 

(d)  Chiều cao trung tâm ban đầu GM không đƣợc nhỏ hơn 350 mm đối với 

tàu có một boong. Trong các tàu có kết cấu thƣợng tầng hoàn chỉnh 

hoặc các tàu có chiều dài từ 70 m trở lên, chiều cao trung tâm có thể 

đƣợc giảm xuống đáp ứng yêu cầu của Chính quyền nhƣng trong mọi 

trƣờng hợp không đƣợc dƣới 150 mm. 

(2)  Trong trƣờng hợp cung cấp các thiết bị khác ngoài vây giảm lắc để hạn chế 

các góc chênh, Chính quyền phải thấy rằng các tiêu chí ổn định nêu trong khoản (1) 

đƣợc duy trì trong mọi điều kiện hoạt động. 

(3)  Trƣờng hợp bố trí dằn tàu để đảm bảo tuân thủ các quy định của khoản (1), 

tính chất và cách sắp xếp dằn tàu phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 3  

Nƣớc tràn vào các khoang chứa cá 

Góc nghiêng mà tại đó nƣớc có thể tràn vào từ từ các khoang chứa cá thông qua các cửa 

hầm vẫn mở trong quá trình đánh bắt và không thể đóng lại nhanh chóng ít nhất phải là 

20° trừ khi có thể thỏa mãn các tiêu chí ổn định của quy định 2(1) với các khoang chứa 

cá bị ngập một phần hoặc hoàn toàn. 

Quy định 4  

Các phƣơng pháp đánh bắt cụ thể 

Các tàu sử dụng các phƣơng pháp đánh bắt cụ thể mà có tác động thêm các lực bên 
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ngoài lên tàu trong quá trình đánh bắt, phải đáp ứng các tiêu chí ổn định của quy định 

2(1) đã tăng lên, nếu cần, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 5  

Gió mạnh và lắc ngang 

Các tàu phải có khả năng chống chịu tác động của gió mạnh và lắc ngang trong điều 

kiện biển liên quan có tính đến các điều kiện thời tiết theo mùa, trạng thái biển mà 

tàu sẽ hoạt động, loại tàu và chế độ hoạt động của tàu đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền.
5 

Quy định 6  

Nƣớc trên boong 

Các tàu phải chịu đƣợc tác động của nƣớc trên boong đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền có tính đến các điều kiện thời tiết theo mùa, các trạng thái biển mà tàu sẽ hoạt 

động, loại tàu và phƣơng thức hoạt động của tàu.
6 

Quy định 7  

Điều kiện hoạt động 

(1)  Số lƣợng và loại điều kiện hoạt động đƣợc xem xét phải đáp ứng yêu cầu 

của Chính quyền và phải bao gồm những điều kiện sau, nếu thích hợp: 

(a) rời ngƣ trƣờng với đầy đủ nhiên liệu, đồ dự trữ, đá, ngƣ cụ, v.v ...; 

(b) rời ngƣ trƣờng với sản lƣợng đánh bắt đầy đủ; 

(c) cập cảng xuất phát với toàn bộ sản phẩm khai thác và 10% đồ dự trữ, 

nhiên liệu, v.v.; và 

(d)  cập cảng xuất phát với 10% đồ dự trữ, nhiên liệu, v.v. và sản lƣợng 

đánh bắt tối thiểu, thƣờng là 20% sản lƣợng đánh bắt đầy đủ nhƣng có 

thể lên đến 40%, miễn là Chính quyền nhận thấy các mô hình hoạt 

động phù hợp với giá trị đó. 

(2)  Ngoài các điều kiện hoạt động cụ thể nêu tại khoản (1), Chính quyền cũng 

phải hài lòng về việc các tiêu chí ổn định tối thiểu nêu trong quy định 2 đều đƣợc đáp 

ứng trong tất cả các điều kiện hoạt động thực tế khác, kể cả những điều kiện tạo ra 

giá trị thấp nhất của các thông số ổn định có trong tiêu chí. Chính quyền cũng phải 

                                                           
5
Xem phần B, chƣơng 2, khoản 2.1.4 của Bộ luật Quốc tế về ổn định nguyên vẹn năm 2008 đƣợc Ủy ban 

An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.267 (85). 
6
Xem Hướng dẫn về phương pháp tính toán ảnh hưởng của nước trên boong có trong khuyến nghị 1 của 

phụ lục 3 Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản trong 

Phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này 
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hài lòng về việc các điều kiện đặc biệt liên quan đến sự thay đổi trong phƣơng thức 

hoặc các khu vực hoạt động của tàu ảnh hƣởng đến các quy định về tính ổn định của 

chƣơng này đều đƣợc tính đến. 

(3)  Liên quan đến các điều kiện nêu tại khoản (1), các phép tính phải có các giá trị 

sau: 

(a) dung sai trọng lƣợng lƣới đánh cá ƣớt và lƣới đánh cá, v.v trên boong; 

(b)  dung sai tích tụ băng, nếu biết trƣớc, theo các điều khoản của quy định 

8; 

(c)  phân bố đồng nhất sản lƣợng đánh bắt, trừ khi điều này không phù hợp 

với thực tiễn; 

(d)  sản lƣợng đánh bắt trên boong, nếu biết trƣớc, trong các điều kiện 

hoạt động nêu tại khoản (1)(b) và (c) và khoản (2); 

(e)  dằn nƣớc nếu đựng trong các két đƣợc cung cấp đặc biệt cho mục đích 

này hoặc trong các két khác cũng đƣợc trang bị để đựng dằn nƣớc; và 

(f)  dung sai hiệu ứng mặt thoáng tự do của chất lỏng và, nếu có, sản lƣợng 

đánh bắt chở. 

Quy định 8  

Tích tụ băng 

(1)  Đối với các tàu hoạt động trong các khu vực có khả năng tích tụ băng, phải 

ƣớc lƣợng dung sai đóng băng dƣới đây khi tính toán tính ổn định:
7
 

(a) 30 kg/m
2
 trên boong hở và cầu tàu; 

(b)  7,5 kg/m
2
 đối với diện tích xung quanh dự kiến của mỗi bên tàu trên mặt 

nƣớc; 

(c)  diện tích xung quanh dự kiến của các bề mặt không liên tục của đƣờng 

ray, cột (ngoại trừ cột buồm) và dây chằng của tàu không có buồm và 

diện tích xung quanh dự kiến của các vật thể nhỏ khác sẽ đƣợc tính 

bằng cách tăng tổng diện tích dự kiến của các bề mặt liên tục lên 5% và 

mô men tĩnh của diện tích này lên 10%. 

                                                           
7
Đối với các vùng biển có thể xảy ra hiện tƣợng tích tụ băng và đề xuất sửa đổi dung sai đóng băng, xem 

Hướng dẫn liên quan đến tích tụ băng, có trong khuyến nghị 2 của phụ lục 3 của Đạo luật chính thức 

của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp 

này, và phần B, chƣơng 6, mục 6.3, và phụ lục 2 của Bộ luật quốc tế về ổn định nguyên vẹn năm 2008, 

đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua bằng nghị quyết MSC.267 (85). 
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(2)  Các tàu đƣợc thiết kế để hoạt động trong các khu vực có thể xảy ra hiện tƣợng 

tích tụ băng phải: 

(a) đƣợc thiết kế sao cho giảm thiểu tích tụ băng; và 

(b)  đƣợc trang bị các phƣơng tiện phá băng theo yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 9  

Kiểm tra độ nghiêng 

(1)  Mọi tàu đều phải trải qua kiểm tra độ nghiêng sau khi hoàn thành và độ 

dịch chuyển thực tế và vị trí của trọng tâm phải đƣợc xác định đối với tình trạng tàu 

đèn. 

(2)  Trong trƣờng hợp có các thay đổi đối với tàu ảnh hƣởng đến tình trạng tàu 

đèn và vị trí của trọng tâm, phải nghiêng lại tàu và sửa đổi thông tin ổn định nếu 

Chính quyền cho là cần thiết. 

(3)  Chính quyền có thể cho phép miễn kiểm tra độ nghiêng của một tàu 

riêng lẻ, với điều kiện có sẵn dữ liệu cơ bản về tính ổn định từ kiểm tra độ 

nghiêng của tàu cùng loại và cho thấy có thể thu thập thông tin ổn định đáng tin 

cậy của tàu đƣợc miễn từ những dữ liệu cơ bản đó đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền. 

Quy định 10  

Thông tin ổn định 

(1)  Phải cung cấp thông tin ổn định phù hợp nhằm giúp thuyền trƣởng đánh giá dễ 

dàng và chắc chắn tính ổn định của tàu trong các điều kiện hoạt động khác nhau.
8 

Thông tin đó phải có các hƣớng dẫn cụ thể cho thuyền trƣởng cảnh báo cho thuyền 

trƣởng về những điều kiện hoạt động có thể ảnh hƣởng xấu đến tính ổn định hoặc 

hình dáng của tàu. Phải trình bản sao thông tin ổn định lên Chính quyền để phê 

duyệt.
9 

(2)  Thông tin ổn định đã đƣợc phê duyệt phải đƣợc lƣu trữ trên tàu, luôn sẵn sàng 

truy cập và đƣợc kiểm tra trong các đợt kiểm tra định kỳ của tàu để đảm bảo tàu đã 

đƣợc cấp phép đối với các điều kiện hoạt động thực tế. 

(3)  Trong trƣờng hợp có các thay đổi đối với tàu ảnh hƣởng đến tính ổn định 

                                                           
8
Xem Hướng dẫn về thông tin ổn định, có trong khuyến nghị 3 của phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của 

Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này, 

và phần B, chƣơng 6, mục 6.3 và phụ lục 2 của Bộ luật Quốc tế về ổn định nguyên vẹn năm 2008, đƣợc 

Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.267 (85) 
9
Xem Bộ quy tắc nghề nghiệp liên quan đến tính chính xác của thông tin ổn định cho tàu cá, đƣợc Tổ 

chức thông qua theo nghị quyết A.267 (VIII). 
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của tàu, các tính toán tính ổn định đã sửa đổi phải đƣợc lập và trình lên Chính 

quyền để phê duyệt. Nếu Chính quyền quyết định phải sửa đổi thông tin ổn định, 

phải cung cấp thông tin mới cho thuyền trƣởng và xóa bỏ thông tin thay thế. 

Quy định 11  

Khoang chứa cá di động 

Việc đánh bắt phải đƣợc bảo đảm đúng cách chống dịch chuyển có thể gây ra chênh 

lệch mớn nƣớc hoặc nghiêng tàu nguy hiểm. Các chi tiết của khoang chứa cá di động, 

nếu có lắp đặt, phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền.
10 

Quy định 12  

Chiều cao mũi tàu 

Chiều cao mũi tàu phải đủ để ngăn việc vận chuyển quá nhiều nƣớc đáp ứng yêu cầu 

của Chính quyền và phải đƣợc xác định có tính đến các điều kiện thời tiết theo mùa, 

các trạng thái biển mà tàu sẽ hoạt động, loại tàu và chế độ hoạt động của tàu.
11 

Quy định 13  

Mớn nƣớc khai thác tối đa cho phép 

Mớn nƣớc khai thác tối đa cho phép phải đƣợc Chính quyền phê duyệt và phải thỏa mãn 

các tiêu chí ổn định của chƣơng này và các yêu cầu của chƣơng II và VI, nếu thích hợp, 

trong điều kiện vận hành liên quan. 

Quy định 14  

Phân khoang và ổn định hƣ hỏng 

Các tàu có chiều dài từ 100 m trở lên, trong đó tổng số ngƣời đƣợc chở là 100 ngƣời 

trở lên, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, phải có khả năng nổi với tính ổn định tích 

cực, sau khi nƣớc tràn vào bất kỳ một khoang nào đƣợc cho là bị hƣ hỏng, tùy vào loại 

tàu, mục đích sử dụng và khu vực hoạt động.
12 

CHƢƠNG IV  

MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ BUỒNG MÁY 

 KHÔNG CÓ NGƢỜI TRỰC CA THƢỜNG XUYÊN 

PHẦN A  

                                                           
10

Xem phụ lục V, Thông lệ khuyến nghị đối với các khoang chứa cá di động của Khuyến nghị về tính ổn 

định nguyên vẹn của tàu cá, đƣợc Tổ chức thông qua bằng nghị quyết A.168 (ES.IV), đã đƣợc sửa đổi 

theo nghị quyết A.268 (VIII). 
11

Xem Hướng dẫn về phương pháp tính chiều cao mũi tàu, có trong khuyến nghị 4 của phụ lục 3 của 

Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 

của văn bản tổng hợp này. 
12

Xem Hướng dẫn tính toán phân khoang và ổn định hư hỏng, có trong khuyến nghị 5 của phụ lục 3 của 

Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993. 
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QUY ĐỊNH CHUNG 

Quy định 1  

Áp dụng 

Các quy định của chƣơng này sẽ đƣợc áp dụng đối với các tàu có chiều dài từ 45 m trở 

lên. 

Quy định 2  

Định nghĩa 

(1)  Máy lái chính là máy móc, các bộ động lực của máy lái, nếu có, thiết bị phụ trợ 

và phƣơng tiện tác dụng mômen xoắn lên trục lái (ví dụ bánh lái hoặc góc phần tƣ) cần 

thiết để chuyển động bánh lái nhằm mục đích lái tàu dƣới điều kiện hoạt động bình 

thƣờng. 

(2)  Phương tiện phụ trợ để kích hoạt bánh lái là thiết bị đƣợc cung cấp để chuyển 

động bánh lái nhằm mục đích lái tàu trong trƣờng hợp máy lái chính hỏng. 

(3) Bộ động lực của máy lái có nghĩa là, trong trƣờng hợp: 

(a)  máy lái điện, động cơ điện và các thiết bị điện đi kèm; 

(b)  máy lái điện thủy lực, động cơ điện và các thiết bị điện đi kèm và máy 

bơm đấu nối; và 

(c) máy lái thủy lực khác, động cơ dẫn động và máy bơm đấu nối. 

(4)  Tốc độ chạy tới tối đa là tốc độ lớn nhất mà tàu đƣợc thiết kế để duy trì hoạt 

động trên biển ở mớn nƣớc khai thác tối đa cho phép của tàu. 

(5)  Tốc độ lùi tối đa là tốc độ mà tàu ƣớc tính có thể đạt đƣợc ở công suất lùi tối đa 

đƣợc thiết kế ở mớn nƣớc khai thác tối đa cho phép của tàu. 

(6)  Bộ phận dầunhiên liệu là thiết bị đƣợc sử dụng để chuẩn bị Bộ phận dầu nhiên 

liệu để cung cấp cho nồi hơi đốt dầu hoặc thiết bị đƣợc sử dụng để chuẩn bị dầu để cung 

cấp cho động cơ đốt trong và bao gồm bất kỳ máy bơm áp suất dầu, bộ lọc và lò sƣởi nào 

xử lý dầu ở áp suất lớn hơn 0,18 N/mm
2
. 

(7)  Các điều kiện hoạt động và sinh sống thông thường là các điều kiện mà toàn bộ 

con tàu, các dịch vụ máy móc của tàu, các phƣơng tiện đẩy chính và phụ, máy lái và các 

thiết bị đi kèm, các phƣơng tiện hỗ trợ hàng hải an toàn và hạn chế rủi ro hỏa hoạn và 

ngập lụt, các phƣơng tiện thông tin liên lạc và báo hiệu bên trong và bên ngoài, các 

phƣơng tiện thoát hiểm và tời cho xuồng cấp cứu phải hoạt động đúng trình tự và các 

điều kiện sinh sống tiện nghi tối thiểu đạt yêu cầu. 
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(8)  Tình trạng tàu chết máy là tình trạng động cơ đẩy chính, nồi hơi và các thiết bị 

phụ không hoạt động do không có điện. 

(9)  Bảng điện chính là bảng điện đƣợc nguồn điện chính cung cấp trực tiếp và nhằm 

phân phối điện. 

(10)  Buồng máy không có người trực ca thường xuyên có nghĩa là những buồng có 

động cơ đẩy chính và máy móc liên quan và tất cả các nguồn cung cấp điện chính mà 

không phải lúc nào cũng có ngƣời trực trong mọi điều kiện vận hành, kể cả điều động. 

Quy định 3  

 Quy định chung 

Hệ thống máy tàu 

(1)  Các hệ thống đẩy chính, điều khiển, ống dẫn hơi, dầu nhiên liệu, khí nén, điện 

và làm lạnh; máy móc phụ trợ; nồi hơi và các bình áp suất khác; sơ đồ đƣờng ống và 

bơm; thiết bị lái và bánh răng, trục và khớp nối để truyền tải điện phải đƣợc thiết kế, 

chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt và bảo dƣỡng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. Máy 

móc và thiết bị này, cũng nhƣ thiết bị nâng, tời, thiết bị xử lý cá và chế biến cá phải 

đƣợc bảo vệ để giảm thiểu mọi nguy hiểm cho ngƣời trên tàu. Phải đặc biệt chú ý đến 

các bộ phận chuyển động, bề mặt nóng và các nguy hiểm khác. 

(2)  Các buồng máy phải đƣợc thiết kế sao cho cung cấp quyền truy cập an toàn 

và tự do đối với tất cả máy móc và các bộ phận điều khiển của máy móc cũng nhƣ bất 

kỳ bộ phận nào khác có thể cần bảo dƣỡng. Các buồng mày phải đƣợc thông gió đầy 

đủ. 

(3) (a) Các phƣơng tiện phải đƣợc cung cấp theo đó khả năng hoạt động của 

máy đẩy có thể đƣợc duy trì hoặc phục hồi ngay cả khi một trong các 

thiết bị phụ thiết yếu không còn hoạt động. Cần xem xét đặc biệt đến 

hoạt động của: 

(i)  thiết bị cung cấp áp suất dầu nhiên liệu cho máy đẩy chính; 

(ii) các nguồn áp suất dầu bôi trơn thông thƣờng; 

(iii)  các phƣơng tiện thủy lực, khí nén và điện để điều khiển máy 

đẩy chính bao gồm chân vịt biến bƣớc; 

(iv)  nguồn áp suất nƣớc cho hệ thống làm mát của máy đẩy 

chính; và 

(v)  máy nén khí và bình chứa khí để khởi động hoặc điều khiển,  
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với điều kiện Chính quyền có thể chấp nhận việc giảm một phần công 

suất thay cho hoạt động bình thƣờng hoàn toàn sau khi cân nhắc đến 

an toàn tổng thể. 

(b)  Phải cung cấp các phƣơng tiện để có thể đƣa máy móc vào hoạt 

động từ tình trạng tàu chết máy mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài. 

(4)  Máy đẩy chính và tất cả các máy móc phụ trợ cần thiết cho việc đẩy và sự an 

toàn của tàu, khi đƣợc trang bị, phải có khả năng hoạt động cho dù tàu nằm thẳng đứng 

hoặc đƣợc kê lên 15° về bất kỳ phía nào trong điều kiện tĩnh và lên đến 22,5° về bất kỳ 

phía nào trong điều kiện động, nghĩa là khi lăn theo một trong hai chiều và đồng thời 

nghiêng (nghiêng động) lên đến 7,5° bằng mũi tàu hoặc đuôi tàu. Chính quyền có thể 

cho phép độ lệch so với các góc này, có tính đến loại, kích thƣớc và điều kiện phục vụ 

của tàu. 

(5)  Phải đặc biệt xem xét việc thiết kế, cấu tạo và lắp đặt các hệ thống máy đẩy sao 

cho bất kỳ chế độ rung nào của hệ thống không gây ra ứng suất quá mức cho các hệ 

thống máy móc đó trong phạm vi hoạt động bình thƣờng. 

Thiết bị điện 

(6) Việc thiết kế và lắp đặt thiết bị điện phải đảm bảo: 

(a)  các dịch vụ cần thiết để bảo dƣỡng tàu trong điều kiện hoạt động và 

sinh sống thông thƣờng mà không cần đến nguồn điện khẩn cấp; 

(b)  các dịch vụ thiết yếu để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố mất nguồn 

điện chính; và 

(c) bảo vệ thuyền viên và tàu khỏi các nguy cơ điện. 

(7)  Chính quyền phải thỏa mãn về việc các quy định từ 16 đến 18 đƣợc thực hiện 

và áp dụng một cách nhất quán.
13 

Buồng máy không có ngƣời trực ca thƣờng xuyên 

(8)  Các quy định từ 19 đến 24 sẽ đƣợc áp dụng, ngoài các quy định từ 3 đến 18 và 

V/1 đến V/44, đối với các tàu có buồng máy không có ngƣời trực ca thƣờng xuyên. 

(9)  Phải thực hiện các biện pháp đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, để đảm bảo 

rằng tất cả các thiết bị hoạt động một cách đáng tin cậy trong mọi điều kiện vận hành, 

kể cả điều động, và các biện pháp đáp ứng yêu cầu của Chính quyền đƣợc thực hiện để 

kiểm tra thƣờng xuyên và thử nghiệm định kỳ để đảm hoạt động liên tục đáng tin cậy. 

                                                           
13

Xem thêm các khuyến nghị do Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế ban hành và đặc biệt, Ấn phẩm 60092, 

Thiết bị điện trên tàu. 
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(10)  Các tàu phải đƣợc cung cấp chứng từ, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, về 

khả năng hoạt động của tàu có buồng máy không có ngƣời trực ca thƣờng xuyên. 

PHẦN B  

HỆ THỐNG MÁY MÓC 

(Xem thêm quy định 3) 

Quy định 4  

Máy móc 

(1)  Máy móc chính và phụ trợ cần thiết cho việc đẩy và sự an toàn của tàu phải 

đƣợc cung cấp các phƣơng tiện điều khiển hiệu quả. 

(2)  Động cơ đốt trong có đƣờng kính xylanh lớn hơn 200 mm hoặc thể tích cacte 

lớn hơn 0,6 m
3
 phải có van giảm nổ cacte thuộc loại đã đƣợc phê duyệt có đủ diện tích 

giảm áp. 

(3)  Trong trƣờng hợp máy móc chính hoặc phụ bao gồm bình áp suất hoặc bất kỳ 

bộ phận nào của máy móc đó phải chịu áp suất bên trong và có thể bị quá áp nguy 

hiểm, thì phải cung cấp các phƣơng tiện bảo vệ chống lại áp suất quá mức đó, nếu có 

thể. 

(4)  Tất cả các bánh răng và mọi trục và khớp nối đƣợc sử dụng để truyền động 

cho máy móc cần thiết cho việc đẩy và sự an toàn của tàu hoặc sự an toàn của những 

ngƣời trên tàu phải đƣợc thiết kế và kết cấu sao cho các phụ tùng này có thể chịu đƣợc 

ứng suất làm việc tối đa mà phụ tùng có thể phải chịu trong mọi điều kiện hoạt động. 

Phải xem xét thích đáng loại động cơ mà phụ tùng đƣợc dẫn động hoặc loại động cơ 

mà phụ tùng đó cấu thành. 

(5)  Máy đẩy chính và máy phụ trợ, nếu có, phải đƣợc bố trí thiết bị ngắt tự động 

trong trƣờng hợp hỏng hóc, chẳng hạn nhƣ hỏng nguồn cung cấp dầu bôi trơn, có 

thể nhanh chóng dẫn đến hƣ hỏng, hỏng hoàn toàn hoặc nổ. Phải cung cấp cảnh báo 

trƣớc để đƣa ra cảnh báo trƣớc khi tắt tự động, nhƣng Chính quyền có thể chấp nhận 

các quy định về ghi đè các thiết bị ngắt tự động. Chính quyền cũng có thể miễn cho 

các tàu khỏi các quy định của khoản này, có tính đến loại tàu hoặc dịch vụ cụ thể của 

tàu. 

Quy định 5 

Phƣơng tiện chạy lùi
14 

                                                           
14

Xem Khuyến nghị về việc cung cấp và hiển thị thông tin điều động trên tàu, đƣợc Tổ chức thông qua 

theo nghị quyết A.601 (15) và Các tiêu chuẩn về khả năng điều động của tàu, đƣợc Ủy ban An toàn 

Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.137 (76). 
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(1)  Các tàu phải có đủ điện để chạy lùi nhằm đảm bảo việc điều khiển tàu đúng 

cách trong mọi trƣờng hợp thông thƣờng. 

(2)  Khả năng máy móc có thể đảo ngƣợc hƣớng lực đẩy của chân vịt trong thời 

gian đủ để đƣa tàu dừng lại trong một khoảng cách hợp lý so với tốc độ chạy tới tối 

đa phải đƣợc chứng minh trên biển. 

Quy định 6  

Nồi hơi, hệ thống cấp nƣớc và sơ đồ đƣờng ống dẫn hơi 

(1)  Mọi nồi hơi và mọi lò sinh hơi không đốt cháy phải có ít nhất hai van an toàn 

có công suất thích hợp. Với điều kiện Chính quyền có thể chỉ cho phép lắp một van an 

toàn nếu cho rằng van đó đủ bảo vệ chống quá áp sau khi tính đến công suất hoặc bất 

kỳ tính năng nào khác của bất kỳ nồi hơi hoặc lò sinh hơi nƣớc không đốt cháy nào. 

(2)  Mọi nồi hơi đốt dầu đƣợc thiết kế để vận hành mà không có giám sát thủ công 

phải có thiết bị an toàn ngắt nguồn cung cấp nhiên liệu và báo động trong trƣờng hợp 

mực nƣớc thấp, sự cố cấp khí hoặc sự cố ngọn lửa. 

(3)  Chính quyền sẽ đặc biệt xem xét việc lắp đặt nồi hơi để đảm bảo có đầy đủ hệ 

thống cấp nƣớc, thiết bị giám sát và các thiết bị an toàn về mọi mặt để đảm bảo an toàn 

cho nồi hơi, bình áp suất và sơ đồ đƣờng ống dẫn hơi. 

Quy định 7  

Thông tin liên lạc giữa buồng lái tàu và buồng máy 

Phải cung cấp hai phƣơng tiện thông tin liên lạc riêng biệt giữa buồng lái tàu và bệ điều 

khiển buồng máy, một trong số đó phải là điện báo buồng máy. 

Quy định 8  

Điều khiển buồng lái tàu của máy đẩy 

(1)  Trƣờng hợp điều khiển máy đẩy từ xa từ buồng lái tàu, áp dụng các quy định 

sau: 

(a)  trong tất cả các điều kiện hoạt động, kể cả điều động, tốc độ, hƣớng 

của lực đẩy và, nếu có thể, độ cao của chân vịt phải hoàn toàn có thể 

điều khiển đƣợc từ buồng lái tàu; 

(b)  việc điều khiển từ xa nêu tại điểm (a) phải đƣợc thực hiện bằng thiết 

bị điều khiển đáp ứng yêu cầu của Chính quyền với các phƣơng tiện 

ngăn ngừa trƣờng hợp quá tải của máy đẩy khi cần thiết; 

(c)  máy đẩy chính phải đƣợc trang bị thiết bị dừng khẩn cấp trong buồng 

lái tàu và độc lập với hệ thống điều khiển của buồng lái tàu nêu tại 
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điểm (a); 

(d)  Chỉ có thể điều khiển từ xa máy đẩy từ một trạm tại một thời điểm; tại 

bất kỳ trạm điều khiển nào, có thể cho phép các thiết bị điều khiển liên 

động. Ở mỗi trạm phải có chỉ báo cho biết trạm nào đang điều khiển 

máy đẩy. Việc chuyển giao quyền điều khiển giữa buồng lái tàu và 

buồng máy chỉ đƣợc thực hiện trong buồng máy hoặc buồng điều 

khiển; 

(e) Phải trang bị các chỉ báo trong buồng lái tàu để: 

(i) tốc độ và hƣớng của chân vịt trong trƣờng hợp chân vịt cố định; 

(ii)  tốc độ chân vịt và vị trí bƣớc răng trong trƣờng hợp chân vịt 

biến bƣớc; và 

(iii) báo động trƣớc theo yêu cầu trong quy định 4(5); 

(f)  có thể điều khiển cục bộ máy đẩy ngay cả trong trƣờng hợp bất kỳ bộ 

phận nào của hệ thống điều khiển từ xa hỏng; 

(g)  trừ khi Chính quyền cho rằng điều đó là không thể thực hiện, thiết 

kế của hệ thống điều khiển từ xa phải đƣa ra cảnh báo nếu hỏng và 

tốc độ và hƣớng lực đẩy đã cài đặt trƣớc sẽ đƣợc duy trì cho đến 

khi điều khiển cục bộ hoạt động; 

(h)  Phải trang bị các thiết bị đặc biệt để đảm bảo rằng việc khởi động tự 

động sẽ không làm cạn kiệt các khả năng khởi động. Phải đƣa ra cảnh 

báo để cho biết áp suất không khí khởi động thấp và cảnh báo phải 

đƣợc đặt ở mức vẫn cho phép động cơ chính khởi động. 

(2)  Trƣờng hợp máy đẩy chính và máy móc liên quan bao gồm các nguồn cung 

cấp điện chính đƣợc cung cấp nhiều cấp độ điều khiển tự động hoặc từ xa khác nhau 

và dƣới sự giám sát liên tục của ngƣời điều khiển từ buồng điều khiển, thì buồng điều 

khiển phải đƣợc thiết kế, trang bị và lắp đặt sao cho hoạt động của máy móc an toàn 

và hiệu quả nhƣ thể đƣợc giám sát trực tiếp. 

(3)  Nói chung, hệ thống khởi động, vận hành và điều khiển tự động phải bao gồm 

các phƣơng tiện để ghi đè phƣơng tiện tự động theo cách thủ công, ngay cả trong 

trƣờng hợp bất kỳ bộ phận nào của hệ thống điều khiển tự động và từ xa hỏng. 

Quy định 9  

Hệ thống áp suất không khí 

(1)  Phải cung cấp các phƣơng tiện để ngăn chặn áp suất dƣ thừa trong bất kỳ bộ 
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phận nào của hệ thống khí nén và trong bất kỳ trƣờng hợp nào áo nƣớc hoặc vỏ của 

máy nén khí và bộ làm mát có thể chịu áp suất quá mức nguy hiểm do rò rỉ từ bộ phận 

áp suất khí. Phải trang bị các thiết bị giảm áp phù hợp. 

(2)  Các thiết bị khí khởi động chính cho động cơ đốt của đẩy chính phải đƣợc bảo 

vệ thích hợp để chống lại các tác động của nổ sớm và nổ bên trong các đƣờng ống dẫn 

khí khởi động. 

(3)  Tất cả các đƣờng ống xả từ máy nén khí khởi động phải dẫn trực tiếp đến bình 

chứa khí khởi động và tất cả các đƣờng ống khởi động từ bình chứa khí đến động cơ 

chính hoặc phụ phải hoàn toàn tách biệt với hệ thống ống xả của máy nén. 

(4)  Phải trang bị thiết bị để giảm đến mức thấp nhất sự xâm nhập của dầu vào hệ 

thống áp suất không khí và làm cạn kiệt các hệ thống này. 

Quy định 10  

Bố trí dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn và các loại dầu dễ cháy khác 

(1)  Dầu nhiên liệu có điểm bắt cháy nhỏ hơn 60°C (thử nghiệm cốc kín) đƣợc xác 

định bằng thiết bị đo điểm bắt cháy đã đƣợc phê duyệt sẽ không đƣợc sử dụng làm 

nhiên liệu, ngoại trừ trong các máy phát điện dự phòng, trong trƣờng hợp này điểm bắt 

cháy không đƣợc nhỏ hơn 43°C. Với điều kiện Chính quyền có thể cho phép sử dụng 

chung dầu nhiên liệu có điểm bắt cháy không nhỏ hơn 43°C tùy theo các biện pháp 

phòng ngừa bổ sung mà Chính quyền cho là cần thiết và với điều kiện nhiệt độ của 

buồng lƣu trữ hoặc sử dụng nhiên liệu đó không tăng lên trong vòng 10°C dƣới điểm 

bắt cháy của nhiên liệu. 

(2)  Phải cung cấp các phƣơng tiện an toàn và hiệu quả để xác định lƣợng dầu 

nhiên liệu chứa trong bất kỳ két nào. Nếu lắp đặt các ống do, các đầu trên của ống phải 

kết thúc ở vị trí an toàn và phải đƣợc lắp các phƣơng tiện đóng thích hợp. Có thể sử 

dụng đồng hồ đo bằng thủy tinh có độ dày đáng kể và đƣợc bảo vệ bằng vỏ kim loại, 

với điều kiện phải lắp van đóng tự động. Có thể trang bị các phƣơng tiện khác để xác 

định lƣợng dầu nhiên liệu chứa trong bất kỳ két dầu nhiên liệu nào với điều kiện việc 

các két bị hỏng hoặc quá đầy sẽ không làm thoát nhiên liệu. 

(3)  Phải dự phòng để ngăn ngừa quá áp trong bất kỳ két dầu nào hoặc trong bất kỳ 

bộ phận nào của hệ thống dầu nhiên liệu kể cả các đƣờng ống nạp. Các van xả và đƣờng 

ống dẫn khí hoặc ống tràn phải xả đến vị trí và theo cách thức an toàn. 

(4)  Để đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, các đƣờng ống dẫn dầu nhiên liệu, nếu 

bị hỏng, sẽ làm cho dầu thoát ra khỏi két chứa, két lắng hoặc két sử dụng hàng ngày 

nằm phía trên đáy kép, phải đƣợc lắp một vòi hoặc van trên két có khả năng đóng từ 

một vị trí an toàn bên ngoài không gian liên quan trong trƣờng hợp có hỏa hoạn trong 

không gian đặt các két đó. Trong trƣờng hợp đặc biệt của các két sâu nằm trong bất kỳ 
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trục hoặc đƣờng hầm ống hoặc không gian tƣơng tự nào, các van trên két phải đƣợc 

lắp nhƣng việc điều khiển trong trƣờng hợp hỏa hoạn có thể đƣợc thực hiện bằng van 

bổ sung trên đƣờng ống hoặc các đƣờng ống bên ngoài đƣờng hầm hoặc không gian 

tƣơng tự. Nếu van bổ sung này đƣợc lắp trong buồng máy, van phải có khả năng hoạt 

động bên ngoài buồng này. 

(5)  Các máy bơm là một phần của hệ thống dầu nhiên liệu phải tách biệt với bất 

kỳ hệ thống nào khác và các mối nối của bất kỳ máy bơm nào nhƣ vậy đều phải đƣợc 

trang bị van xả hiệu quả phải ở trong mạch kín. Trong trƣờng hợp các két nhiên liệu 

đầu đƣợc sử dụng thay thế nhƣ két nƣớc dằn, phải trang bị các phƣơng tiện thích hợp 

để cô lập hệ thống dầu nhiên liệu và dằn. 

(6)  Không đƣợc bố trí két dầu ở nơi mà sự cố tràn hoặc rò rỉ từ đó có thể gây nguy 

hiểm do rơi trên các bề mặt nóng. Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn 

chặn bất kỳ loại dầu nào có thể thoát ra dƣới áp suất từ bất kỳ máy bơm, bộ lọc hoặc 

bộ gia nhiệt nào tiếp xúc với các bề mặt nóng. 

(7)  (a)  Các ống dẫn dầu nhiên liệu và các van và phụ tùng của ống phải bằng 

thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng khác, với điều kiện là các ống mềm có 

thể đƣợc phép sử dụng hạn chế ở những vị trí mà Chính quyền cho rằng 

là cần thiết. Các ống mềm và phụ tùng nối nhƣ vậy phải có đủ độ bền 

và phải đƣợc làm bằng vật liệu chống cháy đã đƣợc phê duyệt hoặc có 

lớp phủ chống cháy đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(b)  Khi cần, các đƣờng ống dẫn dầu nhiên liệu và dầu bôi trơn phải đƣợc 

che chắn hoặc bảo vệ thích hợp để tránh phun dầu hoặc rò rỉ dầu trên 

bề mặt nóng hoặc vào cửa hút khí của máy móc, trong chừng mực có 

thể. Số lƣợng mối nối trong hệ thống đƣờng ống phải đƣợc giữ ở mức 

tối thiểu. 

(8)  Trong chừng mực có thể, các két dầu nhiên liệu phải là một phần của kết cấu tàu 

và phải đƣợc đặt bên ngoài các buồng máy loại A. Trƣờng hợp các két dầu nhiên liệu, 

không phải là các két đáy kép, nhất thiết phải đƣợc đặt liền kề hoặc trong các buồng máy 

loại A, ít nhất một trong các cạnh thẳng đứng của két phải tiếp giáp với vách buồng máy 

và tốt nhất là phải có vách chung với các két đáy kép, nếu có lắp đặt, và diện tích của 

vách két chung với buồng máy phải đƣợc giữ ở mức tối thiểu. Khi các két này đƣợc đặt 

trong vách buồng máy loại A, các két này không đƣợc chứa dầu nhiên liệu có điểm bắt 

cháy nhỏ hơn 60°C (thử nghiệm cốc kín). Nói chung, phải tránh sử dụng các két dầu 

nhiên liệu không có giá đỡ trong các khu vực nguy hiểm cháy nổ và đặc biệt là trong các 

buồng máy loại A. Trƣờng hợp cho phép sử dụng các két dầu nhiên liệu không có giá 

đỡ, các két này phải đƣợc đặt trong khay chống tràn dầu có kích thƣớc rộng rãi có ống 

thoát nƣớc phù hợp dẫn đến két dầu tràn có kích thƣớc phù hợp. 
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(9)  Hệ thống thông gió của buồng máy phải đầy đủ trong mọi điều kiện bình 

thƣờng để ngăn tích tụ hơi dầu. 

(10)  Các thiết bị lƣu trữ, phân phối và sử dụng dầu đƣợc sử dụng trong hệ thống bôi 

trơn cƣỡng bức phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. Các thiết bị trong các buồng 

máy loại A và, nếu có thể, trong các buồng máy khác, ít nhất phải tuân thủ các quy định 

tại khoản (1), (3), (6) và (7) và các khoản (2) và (4) trong phạm vi mà Chính quyền cho 

là cần thiết. Điều này không ngăn việc sử dụng kính ngắm lƣu lƣợng trong hệ thống 

bôi trơn miễn là chúng đã đƣợc thử nghiệm cho thấy có mức độ chống cháy phù hợp 

(11)  Thiết bị lƣu trữ, phân phối và sử dụng các loại dầu dễ cháy đƣợc sử dụng dƣới 

áp suất trong hệ thống truyền tải điện khác với các loại dầu nêu tại khoản (10) trong hệ 

thống điều khiển và kích hoạt và hệ thống sƣởi phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Ở những vị trí có các phƣơng tiện đánh lửa, các thiết bị này ít nhất phải tuân theo các 

quy định của khoản (2) và (6) cũng nhƣ các quy định của khoản (3) và (7) về độ bền và 

kết cấu. 

(12)  Không đựng nhiên liệu, dầu bôi trơn và các loại dầu dễ cháy khác trong các 

két ở mũi. 

Quy định 11  

Thiết bị bơm nƣớc la canh 

(1)  Phải trang bị một máy bơm nƣớc la canh hiệu quả mà trong mọi điều kiện thực 

tế phải có khả năng bơm và xả bất kỳ khoang kín nƣớc nào không phải là két dầu cố 

định cũng nhƣ không phải là két nƣớc cố định cho dù tàu nằm thẳng hay đƣợc kê. Phải 

trang bị các ống hút bên mạn nếu cần cho mục đích đó. Phải bố trí các thiết bị để nƣớc 

chảy dễ dàng đến các đƣờng ống hút. Với điều kiện Chính quyền cho an toàn của tàu 

không bị suy giảm, có thể miễn các thiết bị bơm nƣớc la canh trong các khoang cụ thể. 

(2)  (a)  Phải cung cấp ít nhất hai máy bơm nƣớc la canh chạy bằng điện độc lập, 

một trong số đó có thể đƣợc dẫn động bằng động cơ chính. Có thể sử 

dụng một máy bơm dằn hoặc máy bơm dịch vụ thông thƣờng khác có 

đủ công suất nhƣ máy bơm nƣớc la canh chạy bằng điện. 

(b)  Máy bơm nƣớc la canh điện phải có khả năng cho tốc độ nƣớc ít 

nhất là 2 m/s qua đƣờng ống nƣớc la canh chính có đƣờng kính 

trong ít nhất là: 

d = 25 + 1,68  

Trong đó:d là đƣờng kính trong tính bằng milimét; và L, B và D 

tính bằng mét. 
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Tuy nhiên, đƣờng kính trong thực tế của đƣờng ống nƣớc la canh chính 

có thể đƣợc làm tròn thành kích thƣớc tiêu chuẩn gần nhất mà Chính 

quyền chấp nhận. 

(c)  Mỗi máy bơm nƣớc la canh đƣợc trang bị phù hợp với quy định này 

phải đƣợc cung cấp một ống hút nƣớc la canh trực tiếp, một trong các 

ống hút này hút từ mạn trái của buồng máy và một ống hút khác từ 

mạn phải, ngoại trừ trong trƣờng hợp tàu có chiều dài dƣới 75 m chỉ 

cần một máy bơm nƣớc la canh có ống hút nƣớc la canh trực tiếp. 

(d)  Không có ống hút nƣớc la canh nào có đƣờng kính trong nhỏ 

hơn 50 mm. Việc bố trí và định cỡ hệ thống la canh phải sao cho 

có thể sử dụng công suất định mức đầy đủ của máy bơm quy 

định ở trên cho từng khoang kín nƣớc nằm giữa vách ngăn va 

chạm và vách ngăn phía sau. 

(3)  Có thể lắp đặt một máy phun nƣớc la canh kết hợp với máy bơm nƣớc biển cao 

áp chạy độc lập để thay thế cho một máy bơm nƣớc la canh chạy độc lập theo quy định 

của khoản (2)(a), miễn là việc bố trí này phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(4)  Trong các tàu việc xử lý hoặc chế biến cá có thể khiến lƣợng nƣớc tích tụ 

trong các không gian kín, phải có hệ thống thoát nƣớc đầy đủ. 

(5)  Các ống nƣớc la canh không đƣợc dẫn qua các két dầu nhiên liệu, két dằn 

hoặc đáy kép, trừ khi các ống này đƣợc làm bằng thép khổ lớn. 

(6)  Hệ thống bơm nƣớc la canh và bơm dằn phải đƣợc bố trí sao cho ngăn nƣớc 

biển hoặc nƣớc từ khoang chứa nƣớc dằn xâm nhập vào khoang hoặc vào buồng máy 

hoặc từ khoang kín nƣớc này sang khoang kín nƣớc khác. Ống nối với bất kỳ máy bơm 

nào hút từ biển hoặc từ khoang nƣớc dằn phải đƣợc lắp van một chiều hoặc vòi không 

thể mở đồng thời với đáy tàu và biển hoặc với đáy tàu và khoang chứa nƣớc dằn. Các 

van trong hộp phân phối nƣớc la canh phải là loại một chiều. 

(7)  Bất kỳ đƣờng ống nƣớc la canh nào xuyên qua vách ngăn va chạm phải đƣợc 

lắp một phƣơng tiện đóng ở vách ngăn có điều khiển từ xa từ boong thao tác có chỉ 

báo cho biết vị trí của van với điều kiện là, nếu van đƣợc lắp ở mặt sau của vách ngăn 

và có thể tiếp cận dễ dàng trong mọi điều kiện bảo dƣỡng, có thể trang bị điều khiển từ 

xa. 

Quy định 12  

Chống ồn 

Phải thực hiện các biện pháp để giảm ảnh hƣởng của tiếng ồn đối với nhân viên trong 
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buồng máy thỏa mãn yêu cầu của Chính quyền.
15 

Quy định 13  

Máy lái 

(1)  Các tàu phải đƣợc trang bị máy lái chính và phƣơng tiện phụ trợ để dẫn 

động bánh lái đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. Máy lái chính và phƣơng tiện phụ 

trợ để dẫn động bánh lái phải đƣợc bố trí sao cho hợp lý và có thể sử dụng đƣợc, 

trƣờng hợp một trong các thiết bị hỏng sẽ không làm cho thiết bị kia không hoạt 

động. 

(2)  Trong trƣờng hợp máy lái chính có hai hoặc nhiều bộ phận trợ lực giống 

nhau, thì không cần lắp máy lái phụ nếu máy lái chính có khả năng vận hành bánh 

lái theo quy định của khoản (10) khi một bộ phận bất kỳ trong số các bộ phận đó 

không hoạt động. Mỗi bộ phận trợ lực phải đƣợc vận hành từ một mạch riêng biệt. 

(3)  Vị trí của bánh lái, nếu hoạt động bằng điện, phải đƣợc chỉ ra trong buồng lái 

tàu. Chỉ báo góc bánh lái của máy lái hoạt động bằng điện phải độc lập với hệ thống 

điều khiển máy lái. 

(4)  Trong trƣờng hợp hỏng bất kỳ bộ phận lái nào, phải phát báo động trong buồng 

lái tàu. 

(5)  Các chỉ báo để chạy chỉ báo của các động cơ của máy lái điện và điện thủy 

lực phải đƣợc lắp đặt trong buồng lái tàu. Phải trang bị thiết bị bảo vệ chống ngắn 

mạch, cảnh báo quá tải và cảnh báo không có điện áp cho các mạch và động cơ 

này. Trang bị bảo vệ chống dòng điện quá mức, nếu có, phải đƣợc bảo vệ ít nhất 

hai lần dòng điện đầy tải của động cơ hoặc mạch điện đó, và phải đƣợc bố trí cho 

phép chuyển sang chế độ khởi động thích hợp 

(6)  Máy lái chính phải có đủ độ bền và phù hợp để lái tàu ở tốc độ khai thác tối 

đa. Máy lái chính và trục lái phải đƣợc thiết kế sao cho chúng không bị hƣ hỏng ở 

tốc độ tối đa hoặc khi điều động trong các hoạt động đánh bắt. 

(7)  Máy lái chính, với tàu ở mớn nƣớc khai thác tối đa cho phép, có khả năng đƣa 

bánh lái từ 35° ở mạn này sang 35° ở mạn kia khi tàu chạy tới với tốc độ hoạt động tối 

đa. Bánh lái phải có khả năng đặt nghiêng từ 35°ở một mạn sang 30° ở mạn kia trong 

thời gian không quá 28s, trong cùng điều kiện. Máy lái chính phải đƣợc chạy bằng điện 

khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu này. 

(8)  Bộ trợ lực của máy lái chính phải đƣợc bố trí để khởi động bằng phƣơng 

                                                           
15

Xem Bộ luật về các mức tiếng ồn trên tàu, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.468 (XII) và Bộ 

luật về các mức tiếng ồn trên tàu, đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị 

quyết MSC.337 (91), sao cho phù hợp. 
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pháp thủ công trong buồng lái tàu hoặc tự động khi có điện trở lại sau khi mất điện. 

(9)  Các phƣơng tiện phụ trợ để điều khiển bánh lái phải có đủ độ bền và phù 

hợp để lái tàu ở tốc độ điều hƣớng và có khả năng hoạt động nhanh chóng trong 

trƣờng hợp khẩn cấp. 

(10)  Phƣơng tiện phụ trợ để vận hành bánh lái phải có khả năng đƣa bánh lái từ 15° 

ở mạn này sang 15° ở mạn kia trong thời gian không quá 60 giây khi tàu chạy ở một 

nửa tốc độ hoạt động tối đa của tàu ở phía trƣớc hoặc 7 hải lý tùy tốc độ nào lớn hơn. 

Các phƣơng tiện phụ trợ để vận hành bánh lái phải đƣợc chạy bằng điện, nếu cần, để 

đáp ứng các yêu cầu này. 

(11)  Máy lái điện hoặc điện thủy lực trong các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên phải 

đƣợc có ít nhất hai mạch đƣợc cấp nguồn từ bảng điện chính và các mạch này phải cách 

nhau càng xa càng tốt. 

Quy định 14  

Báo động của kỹ sƣ 

Trong các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên, phải trang bị báo động của kỹ sƣ đƣợc vận 

hành từ buồng điều khiển động cơ hoặc tại bệ điều động khi thích hợp, và báo động 

phải có thể nghe rõ từ khu vực sinh hoạt của kỹ sƣ. 

Quy định 15  

Hệ thống làm lạnh để bảo quản sản lƣợng đánh bắt 

(1)  Hệ thống lạnh phải đƣợc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và lắp đặt sao cho có 

tính đến sự an toàn của hệ thống và cũng nhƣ việc phát thải chlorofluorocarbons (CFC) 

hoặc bất kỳ chất làm suy giảm tầng ôzôn nào khác từ chất làm lạnh với số lƣợng hoặc 

nồng độ gây nguy hiểm cho sức khỏe con ngƣời hoặc môi trƣờng, và phải đáp ứng yêu 

cầu của Chính quyền. 

(2)  Chất làm lạnh đƣợc sử dụng trong hệ thống làm lạnh phải tuân theo các yêu 

cầu của Chính quyền. Tuy nhiên, metylclorua hoặc CFCs có khả năng làm suy giảm 

tầng ôzôn cao hơn 5% CFC-11 sẽ không đƣợc sử dụng làm chất làm lạnh. 

(3)  (a)  Các thiết bị làm lạnh phải đƣợc bảo vệ thích hợp để chống rung, sốc, 

giãn nở, co ngót, v.v. và phải đƣợc trang bị thiết bị kiểm soát an toàn 

tự động để ngăn ngừa sự gia tăng nhiệt độ và áp suất một cách nguy 

hiểm. 

(b)  Hệ thống làm lạnh sử dụng chất làm lạnh độc hại hoặc dễ cháy phải 

có thiết bị thoát dẫn đến nơi chất làm lạnh không gây nguy hiểm cho 

tàu hoặc những ngƣời trên tàu. 
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(4)  (a)  Mọi khu vực có máy móc làm lạnh bao gồm bình ngƣng và bình chứa 

khí sử dụng chất làm lạnh độc hại phải đƣợc ngăn cách với mọi khu 

vực lân cận bằng vách ngăn kín khí. Mọi khu vực có máy làm lạnh 

bao gồm bình ngƣng và bình chứa khí phải đƣợc lắp đặt hệ thống phát 

hiện rò rỉ có chỉ báo bên ngoài khu vực tiếp giáp với cửa ra vào và 

phải có hệ thống thông gió độc lập và hệ thống phun nƣớc. 

(b)  Trƣờng hợp không thể ngăn bằng vách ngăn, do kích thƣớc của tàu, hệ 

thống làm lạnh có thể đƣợc lắp đặt trong buồng máy với điều kiện là 

lƣợng chất làm lạnh đƣợc sử dụng sẽ không gây nguy hiểm cho những 

ngƣời trong buồng máy, phải thoát hết khí ra ngoài, và với điều kiện 

phải lắp một thiết bị báo động để cảnh báo nồng độ khí nguy hiểm nếu 

có rò rỉ trong buồng máy. 

(5)  Trong buồng máy lạnh và buồng làm lạnh, các thiết bị báo động phải đƣợc 

đấu nối với buồng lái tàu hoặc các trạm điều khiển hoặc các lối thoát hiểm để tránh 

ngƣời bị mắc kẹt bên trong. Ít nhất phải có một lối ra từ mỗi buồng này có khả năng 

mở từ bên trong. Nếu có thể, lối ra từ các buồng có máy móc làm lạnh sử dụng khí 

độc hại hoặc dễ cháy không đƣợc dẫn trực tiếp đến bất kỳ khu vực sinh hoạt nào. 

(6)  Khi sử dụng bất kỳ chất làm lạnh nào có hại cho con ngƣời trong hệ thống làm 

lạnh, ít nhất phải trang bị hai bộ thiết bị thở, một bộ trong số đó phải đƣợc đặt ở vị trí 

không thể tiếp cận đƣợc trong trƣờng hợp rò rỉ chất làm lạnh. Thiết bị thở đƣợc cung 

cấp nhƣ một phần của thiết bị chữa cháy của tàu có thể đƣợc coi là đáp ứng toàn bộ 

hoặc một phần quy định này với điều kiện vị trí của thiết bị đáp ứng cả hai mục đích. 

Khi sử dụng thiết bị thở độc lập, phải cung cấp các bình dự phòng. 

(7)  Các thông báo phù hợp hiển thị trên tàu phải cung cấp đầy đủ hƣớng dẫn 

về quy trình vận hành an toàn và các quy trình khẩn cấp cho hệ thống làm lạnh. 

PHẦN C  

THIẾT BỊ ĐIỆN 

(Xem thêm quy định 3)  

Quy định 16  

Nguồn điện chính 

(1)  (a)  Trƣờng hợp nguồn điện là phƣơng tiện duy nhất để duy trì các dịch vụ 

phụ trợ cần thiết cho việc đẩy và sự an toàn của tàu, phải cung cấp 

nguồn điện chính có ít nhất hai tổ máy phát điện, một trong số đó có 

thể đƣợc dẫn động bằng động cơ chính. Chính quyền có thể chấp nhận 

các thiết bị khác có điện dung tƣơng đƣơng. 

(b)  Điện năng của các tổ máy này phải đảm bảo hoạt động của các dịch vụ 
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nêu trong quy định 3(6)(a), không bao gồm điện năng cần thiết trong 

các hoạt động đánh bắt, chế biến và bảo quản sản lƣợng đánh bắt, 

trong trƣờng hợp dừng bất kỳ tổ máy phát điện nào trong số này. 

(c)  Nguồn điện chính của tàu phải đƣợc bố trí sao cho có thể duy trì các 

dịch vụ nêu trong quy định 3(6)(a) bất kể số vòng quay và hƣớng của 

các động cơ đẩy chính hoặc trục. 

(d)  Trƣờng hợp máy biến áp là bộ phận thiết yếu của hệ thống cung 

cấp theo quy định của khoản này, hệ thống phải đƣợc bố trí sao cho 

đảm bảo cung cấp liên tục. 

(2)  (a)  Hệ thống chiếu sáng chính phải đƣợc bố trí sao cho sự cố hỏa hoạn 

hoặc thƣơng vong khác trong khu vực hoặc các khu vực chứa nguồn 

điện chính, kể cả máy biến áp, nếu có, sẽ không khiến cho hệ thống 

chiếu sáng dự phòng không hoạt động. 

(b)  Hệ thống chiếu sáng dự phòng phải đƣợc bố trí sao cho sự cố hỏa hoạn 

hoặc thƣơng vong khác trong khu vực hoặc các khu vực có chứa nguồn 

điện dự phòng, kể cả máy biến áp, nếu có, sẽ không khiến cho hệ thống 

chiếu sáng chính không hoạt động. 

Quy định 17  

Nguồn điện dự phòng 

(1)  Nguồn điện dự phòng độc lập đƣợc đặt bên ngoài các buồng máy đáp ứng yêu 

cầu của Chính quyền phải đƣợc cung cấp và bố trí sao cho đảm bảo hoạt động của 

nguồn điện trong trƣờng hợp hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác làm hỏng hệ thống 

điện chính. 

(2)  Nguồn điện dự phòng phải có khả năng hoạt động đồng thời các thiết bị 

dƣới đây trong ít nhất 3 giờ tùy vào dòng điện khởi động và tính chất quá độ của 

các tải nhất định: 

(a)  thiết bị tuyến điện VHF theo yêu cầu của các quy định IX/6(1)(a) và 

(b) và, nếu có: 

(i)  thiết bị vố tuyến điện MF theo yêu cầu của quy định 

IX/8(1)(a) và (b) và quy định IX/9(1)(b) và (c); 

(ii) trạm mặt đất của tàu theo yêu cầu của các quy định IX/9(1)(a); 

và (iii) thiết bị vô tuyến điện MF/HF theo yêu cầu của các quy 

định IX/9(2)(a) và (b) và quy định IX/10(1); 

(b)  thiết bị liên lạc nội bộ, hệ thống phát hiện cháy và tín hiệu có cần trong 
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trƣờng hợp khẩn cấp; 

(c) đèn tín hiệu trên biển, nếu chỉ dùng điện, và đèn dự phòng: 

(i) của các trạm hạ thủy và bên ngoài tàu; 

(ii) ở tất cả các lối đi, cầu thang và lối ra; 

(iii)  trong các buồng có máy móc hoặc nguồn điện dự phòng; 

(iv) trong các trạm điều khiển; và 

(v) trong các khoang xử lý và chế biến cá; và 

(d) vận hành máy bơm chữa cháy khẩn cấp, nếu có. 

(3)  Nguồn điện dự phòng có thể là máy phát điện hoặc ắc quy. 

(4)  (a)  Trong trƣờng hợp nguồn điện dự phòng là máy phát điện, nguồn điện 

đó phải đƣợc cung cấp cả nguồn cung cấp nhiên liệu độc lập và các 

thiết bị khởi động hiệu quả đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. Trừ khi 

có phƣơng tiện độc lập thứ hai để khởi động máy phát điện dự phòng, 

nguồn năng lƣợng dự trữ duy nhất phải đƣợc bảo vệ để đề phòng 

trƣờng hợp năng lƣợng cạn kiệt hoàn toàn bằng hệ thống khởi động tự 

động. 

(b)  Trong trƣờng hợp nguồn điện dự phòng là ắc quy thì nguồn điện đó 

phải có khả năng mang tải dự phòng mà không cần sạc lại trong khi 

duy trì điện áp của ắc quy trong suốt thời gian phóng điện trong phạm 

vi cộng hoặc trừ 12% điện áp định mức của ắc quy. Trong trƣờng hợp 

nguồn điện chính hỏng, ắc quy này sẽ đƣợc đấu nối tự động với bảng 

điện sự cố và phải cung cấp ngay lập tức cho ít nhất các dịch vụ quy 

định trong khoản (2)(b) và (c). Bảng điện sự cố phải có công tắc phụ 

cho phép đấu nối thủ công, trong trƣờng hợp hệ thống đấu nối tự động 

bị hỏng. 

(5)  Bảng điện sự cố phải đƣợc lắp đặt càng gần nguồn điện dự phòng càng tốt 

và phải đƣợc bố trí theo quy định của khoản (1). Trong trƣờng hợp nguồn điện dự 

phòng là máy phát điện, thì bảng điện sự cố phải đƣợc đặt ở cùng một vị trí trừ khi 

hoạt động của bảng điện sự cố có thể bị ảnh hƣởng. 

(6)  Ắc quy đƣợc lắp theo quy định này phải đƣợc lắp đặt trong khu vực thông gió 

tốt, không phải là khu vực có bảng điện sự cố. Chỉ báo phải đƣợc gắn ở một nơi thích 

hợp trên bảng điện chính hoặc trong buồng điều khiển máy móc để cho biết khi nào ắc 

quy tạo thành nguồn điện dự phòng đang đƣợc phóng điện. Bảng điện sự cố phải đƣợc 
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cung cấp trong hoạt động bình thƣờng từ bảng điện chính bằng tuyến đƣờng dây đấu nối 

đƣợc bảo vệ tại bảng điện chính chống quá tải và ngắn mạch. Bảng điện sự cố phải đƣợc 

bố trí sao cho trong trƣờng hợp nguồn điện chính bị hỏng, nguồn điện dự phòng phải có 

khả năng đấu nối tự động. Khi hệ thống đƣợc bố trí để vận hành hồi tiếp, tuyến đƣờng 

dây đấu nối cũng phải đƣợc bảo vệ tại bảng điện sự cố ít nhất là chống ngắn mạch. 

(7)  Máy phát điện dự phòng và động cơ chính của máy phát điện dự phòng và bất 

kỳ ắc quy nào đều phải đƣợc bố trí sao cho đảm bảo thiết bị sẽ hoạt động ở công suất 

định mức đầy đủ khi tàu thẳng đứng và khi lắc lƣ một góc 22,5° ở một trong hai chiều và 

đồng thời nâng mũi tàu hoặc đôi tàu lên 10°, hoặc kết hợp các góc trong các giới hạn đó. 

(8)  Nguồn điện dự phòng và thiết bị khởi động tự động phải đƣợc chế tạo và bố trí 

sao cho thuyền viên có thể tiến hành thử nghiệm đầy đủ trong khi tàu đang hoạt động. 

Quy định 18  

Các biện pháp phòng ngừa chống điện giật, hỏa hoạn  

và các nguy cơ khác có nguồn gốc từ điện 

(1)  (a)  Các bộ phận kim loại đƣợc cố định lộ ra của máy hoặc thiết bị điện 

không đƣợc thiết kế "mang điện", nhƣng có khả năng "mang điện" 

trong điều kiện sự cố đều phải đƣợc nối đất, trừ khi: 

(i)  các bộ phận này đƣợc trang bị ở điện áp không vƣợt quá dòng 

điện một chiều 55 V hoặc giá trị hiệu dụng 55 V giữa dây dẫn; 

máy biến áp tự động không đƣợc sử dụng để đạt đƣợc điện áp 

dòng điện thay thế này; hoặc là 

(ii)  các bộ phận này đƣợc trang bị ở điện áp không quá 250 V bằng 

máy biến áp cách ly an toàn chỉ cung cấp cho một thiết bị tiêu 

thụ; hoặc là 

(iii)  các bộ phận đƣợc cấu tạo theo nguyên tắc cách điện kép. 

(b)  Thiết bị điện di động phải hoạt động ở điện áp an toàn, các bộ phận 

kim loại lộ ra của thiết bị không đƣợc thiết kế có điện áp nhƣng có 

thể có điện áp đó trong điều kiện sự cố, đều phải đƣợc nối đất. 

Chính quyền có thể yêu cầu các biện pháp phòng ngừa bổ sung đối 

với đèn điện xách tay, dụng cụ hoặc thiết bị tƣơng tự để sử dụng 

trong không gian hạn chế hoặc đặc biệt ẩm ƣớt có thể tồn tại các rủi 

ro cụ thể do độ dẫn điện. 

(c)  Thiết bị điện phải đƣợc cấu tạo và lắp đặt sao cho không gây thƣơng 

tích khi cầm hoặc chạm vào theo cách thông thƣờng. 
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(2)  Bảng điện chính và bảng điện sự cố phải đƣợc bố trí sao cho dễ dàng tiếp cận 

máy móc và thiết bị khi cần thiết, không gây nguy hiểm cho ngƣời vận hành. Các cạnh 

và mặt sau và các mặt trƣớc của bảng điện trƣờng hợp cần phải đƣợc bảo vệ thích hợp. 

Các bộ phận "mang điện" lộ ra có điện áp chạm đất vƣợt quá điện áp do Chính quyền 

quy định sẽ không đƣợc lắp đặt ở mặt trƣớc của các bảng điện đó. Phải có thảm hoặc 

lƣới không dẫn điện ở phía trƣớc và phía sau, nếu cần thiết. 

(3) (a) Hệ thống phân phối hồi lƣu của thân tàu không đƣợc sử dụng để cấp 

điện, sƣởi ấm hoặc chiếu sáng trong các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên. 

(b)  Quy định của điểm (a) không ngăn cản việc sử dụng: 

(i) các hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng điện ngoài; 

(ii) các hệ thống nối đất hạn chế và cục bộ; hoặc là 

(iii)  thiết bị giám sát mức cách điện với điều kiện dòng điện tuần 

hoàn không vƣợt quá 30 mA trong các điều kiện bất lợi nhất. 

(c)  Trƣờng hợp sử dụng hệ thống hồi lƣu của thân tàu, tất cả các mạch phụ 

cuối cùng (tất cả các mạch đƣợc lắp sau thiết bị bảo vệ cuối cùng) phải 

là loại hai dây và phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt 

đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(4)  (a)  Trƣờng hợp sử dụng hệ thống phân phối, dù sơ cấp hay thứ cấp, để 

cấp điện, sƣởi ấm hoặc chiếu sáng, không có nối đất, thì phải trang 

bị một thiết bị có khả năng giám sát mức cách điện với đất. 

(b)  Trƣờng hợp hệ thống phân phối phù hợp với các quy định tại điểm (a) 

và sử dụng điện áp vƣợt quá dòng điện một chiều 55 V hoặc giá trị hiệu 

dụng 55 V, giữa các dây dẫn, phải trang bị một thiết bị có khả năng theo 

dõi liên tục mức cách điện với đất và đƣa ra chỉ báo bằng âm thanh hoặc 

hình ảnh về các giá trị cách điện thấp bất thƣờng. 

(c)  Các hệ thống phân phối đƣợc cung cấp ở điện áp không quá dòng điện 

một chiều 250V hoặc giá trị hiệu dụng 250 V, giữa các dây dẫn và có 

phạm vi giới hạn, có thể tuân theo quy định tại điểm (a), tùy thuộc vào 

việc đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(5)  (a)  Trừ khi Chính quyền cho phép trong các trƣờng hợp đặc biệt, tất cả các 

vỏ bọc kim loại và vỏ sắt của cáp phải đƣợc nối điện liên tục và phải 

đƣợc nối đất. 

(b)  Tất cả các cáp điện tối thiểu phải là loại chống cháy và phải đƣợc lắp 

đặt sao cho không làm giảm các đặc tính chống cháy ban đầu của cáp. 



-47- 

 

  

Chính quyền có thể cho phép sử dụng các loại cáp đặc biệt khi cần 

thiết cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn nhƣ cáp tần số vô tuyến là 

những loại cáp không tuân theo những quy định đã nêu ở trên. 

(c)  Cáp và hệ thống dây điện dùng cho nguồn điện thiết yếu hoặc dự 

phòng, chiếu sáng, thông tin liên lạc nội bộ hoặc tín hiệu phải đƣợc 

định tuyến rõ ràng khoang bếp, buồng máy loại A và các khu vực có 

nguy cơ cháy cao khác và các buồng giặt, xử lý và chế biến cá và các 

không gian khác có độ ẩm cao. Cáp nối máy bơm chữa cháy với bảng 

điện sự cố phải là loại chống cháy khi đi qua các khu vực có nguy cơ 

cháy cao. Trƣờng hợp có thể, tất cả các cáp này đều phải đƣợc đi theo 

cách sao cho tránh việc cáp không thể sử dụng đƣợc do làm nóng các 

vách ngăn có thể gây ra do hỏa hoạn trong khu vực liền kề. 

(d)  Trƣờng hợp cáp đƣợc lắp đặt trong các khu vực có nguy cơ cháy 

hoặc nổ trong trƣờng hợp xảy ra sự cố điện, phải thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa đặc biệt tránh những rủi ro này đáp ứng 

yêu cầu của Chính quyền 

(e)  Hệ thống dây điện phải có chống đỡ sao cho tránh đứt gãy hoặc các hƣ 

hỏng khác. 

(f)  Các đầu nối và mối nối trong tất cả các dây dẫn phải đƣợc chế tạo sao 

cho chúng vẫn giữ đƣợc các đặc tính điện, cơ, chậm bắt cháy ban đầu và 

chống cháy của cáp trong trƣờng hợp cần. 

(g)  Cáp lắp đặt trong khoang làm lạnh phải phù hợp với nhiệt độ thấp 

và độ ẩm cao. 

(6)  (a)  Mạch phải đƣợc bảo vệ chống ngắn mạch. Các mạch cũng phải 

đƣợc bảo vệ chống quá tải, ngoại trừ theo quy định 13 hoặc trƣờng 

hợp Chính quyền đặc biệt cho phép. 

(b)  Định mức hoặc cài đặt thích hợp của thiết bị bảo vệ quá tải cho mỗi 

mạch phải đƣợc hiển thị cố định tại vị trí của thiết bị bảo vệ. 

(7)  Các thiết bị chiếu sáng phải đƣợc bố trí để ngăn ngừa sự tăng nhiệt độ có thể 

làm hỏng hệ thống dây điện và ngăn vật liệu xung quanh trở nên quá nóng. 

(8)  Các mạch điện chiếu sáng hoặc mạch điện đấu nối trong khu vực có nguy cơ 

cháy hoặc nổ phải đƣợc trang bị các công tắc cách ly bên ngoài khu vực đó. 

(9) (a) Vỏ của ắc quy ắc quy phải đƣợc chế tạo và thông gió đáp ứng yêu cầu 

của Chính quyền. 
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(b)  Thiết bị điện và các thiết bị khác có thể tạo thành nguồn đốt cháy hơi 

dễ cháy sẽ không đƣợc phép lắp đặt trong các khoang này trừ trƣờng 

hợp có quy định phép trong khoản (10). 

(c)  Không đƣợc đặt ắc quy trong khu vực sinh hoạt trừ khi đƣợc lắp đặt 

trong hộp kín. 

(10)  Ở những khu vực mà các hỗn hợp dễ cháy có thể tập trung và trong bất kỳ 

khoang nào đƣợc chỉ định chủ yếu để chứa ắc quy, không đƣợc lắp đặt thiết bị điện, trừ 

khi Chính quyền cho rằng: 

(a) cần thiết cho các mục đích hoạt động; 

(b) ắc quy này là loại không đốt cháy hỗn hợp liên quan; 

(c) thích hợp với khu vực liên quan; và 

(d)  có chứng nhận phù hợp để sử dụng an toàn trong điều kiện bụi, hơi hoặc 

khí có thể gặp phải. 

(11)  Các cột thu lôi phải đƣợc lắp vào tất cả các cột buồm hoặc cột chống bằng 

gỗ. Trong các tàu đƣợc đóng bằng vật liệu không dẫn điện, các cột thu lôi phải đƣợc 

nối bằng các dây dẫn thích hợp với một tấm đồng đƣợc cố định vào buồng máy bơm 

của tàu dƣới đƣờng nƣớc. 

PHẦN D  

BUỒNG MÁY KHÔNG CÓ NGƢỜI TRỰC CA THƢỜNG XUYÊN 

(Xem thêm quy định 3) 

Quy định 19  

An toàn cháy 

Phòng cháy 

(1)  Phải đặc biệt xem xét đối với các đƣờng ống dẫn dầu nhiên liệu cao áp. Nếu có 

thể, rò rỉ từ các hệ thống đƣờng ống này phải đƣợc thu gom vào một két nƣớc thải 

thích hợp có báo động ở mức cao. 

(2)  Trƣờng hợp các két dầu nhiên liệu sử dụng hàng ngày đƣợc đổ đầy tự động 

hoặc bằng điều khiển từ xa, phải trang bị các phƣơng tiện để ngăn chặn sự cố tràn. 

Phải xem xét tƣơng tự đối với các thiết bị khác xử lý chất lỏng dễ cháy tự động, ví 

dụ: Bộ lọc dầu nhiên liệu đƣợc lắp đặt trong một không gian đặc biệt dành riêng 

cho bộ lọc và bộ sƣởi của chúng bất cứ khi nào có thể. 

(3)  Trong trƣờng hợp các két dầu nhiên liệu sử dụng hàng ngày hoặc các két 
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lắng đƣợc lắp đặt hệ thống sƣởi, thì phải có cảnh báo nhiệt độ cao nếu vƣợt quá 

điểm bắt cháy của dầu nhiên liệu. 

Phát hiện cháy 

(4)  Phải lắp đặt hệ thống phát hiện cháy đã đƣợc phê duyệt dựa trên nguyên tắc tự 

giám sát và bao gồm các phƣơng tiện kiểm tra định kỳ trong buồng máy. 

(5)  Hệ thống phát hiện phải khởi động cả cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh 

trong buồng lái tài và ở những khu vực thích hợp đủ để những ngƣời trên tàu nghe thấy 

và quan sát đƣợc khi tàu đang ở trong bến cảng. 

(6)  Hệ thống phát hiện cháy sẽ đƣợc cấp nguồn tự động từ nguồn điện dự phòng 

nếu nguồn điện chính hỏng. 

(7)  Động cơ đốt trong từ 2.500 kW trở lên phải đƣợc trang bị cảm biến hơi dầu 

cacte hoặc cảm biến nhiệt ổ trục động cơ hoặc các thiết bị tƣơng đƣơng. 

Chữa cháy 

(8)  Hệ thống chữa cháy cố định phải đƣợc trang bị đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền tuân theo các yêu cầu của quy định V/22 và V/40. 

(9)  Đối với các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên, phải trang bị thiết bị để vận 

chuyển nƣớc ngay lập tức từ hệ thống chữa cháy chính bằng: 

(a)  thiết bị khởi động từ xa của một trong các máy bơm chữa cháy chính 

trong buồng lái tàu và tại trạm điều khiển chữa cháy, nếu có; hoặc 

(b)  điều áp cố định của hệ thống chữa cháy chính, có tính đến khả năng 

đóng băng.
16 

(10)  Chính quyền phải hài lòng với việc đảm bảo tính toàn vẹn chống cháy của các 

buồng máy, vị trí và sự tập trung của các bộ điều khiển hệ thống chữa cháy, các thiết bị 

tắt máy đề cập trong quy định 24, ví dụ: hệ thống thông gió, máy bơm nhiên liệu, v.v., 

và có thể yêu cầu các thiết bị chữa cháy và thiết bị chữa cháy khác và thiết bị thở ngoài 

các yêu cầu liên quan của chƣơng V. 

Quy định 20  

Bảo vệ chống nƣớc tràn vào tàu 

(1)  Các hầm trong buồng máy phải đƣợc trang bị cảnh báo mức cao sao cho có thể 

                                                           
16

Xem Hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa đối với việc đóng băng hệ thống chữa cháy chính, có 

trong khuyến nghị 6 của phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 

1993, đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này. 
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phát hiện tích tụ chất lỏng ở các góc chênh và nghiêng thông thƣờng. Hệ thống phát 

hiện phải khởi động cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh ở những nơi trực canh liên 

tục. 

(2)  Các điều khiển của bất kỳ van nào dành cho cửa nạp thông ra biển, cửa xả bên 

dƣới đƣờng nƣớc hoặc hệ thống phun nƣớc la canh phải đƣợc bố trí sao cho có đủ thời 

gian hoạt động trong trƣờng hợp nƣớc tràn vào khoang. 

Quy định 21  

Thông tin liên lạc 

Trong các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên, một trong hai phƣơng tiện liên lạc riêng 

biệt đề cập trong quy định 7 phải là phƣơng tiện liên lạc bằng giọng nói đáng tin 

cậy. Phải trang bị thêm phƣơng tiện liên lạc bằng giọng nói đáng tin cậy giữa buồng 

lái tàu và nơi ở của các kỹ sƣ. 

Quy định 22  

Hệ thống báo động 

(1) Phải trang bị hệ thống báo động cho biết bất kỳ sự cố nào cần chú ý. 

(2)  (a)  Hệ thống báo động phải có khả năng phát ra âm thanh báo động trong 

buồng máy và phải hiển thị trực quan từng chức năng báo động riêng 

biệt tại một vị trí thích hợp. 

(b)  Hệ thống báo động phải có kết nối với cabin của kỹ sƣ thông qua một 

công tắc chọn để đảm bảo kết nối với một trong những cabin đó và với 

các phòng chung của kỹ sƣ, nếu có. Chính quyền có thể cho phép sử 

dụng các thiết bị thay thế cung cấp biện pháp an toàn tƣơng đƣơng. 

(c)  Báo động của kỹ sƣ và báo động đến buồng lái tàu cho những ngƣời 

trực canh sẽ đƣợc kích hoạt nếu chức năng báo động không nhận đƣợc 

sự chú ý trong thời gian giới hạn theo quy định của Chính quyền. 

(d)  Các báo động bằng âm thanh và hình ảnh phải đƣợc kích hoạt trong 

buồng lái tàu đối với bất kỳ tình huống nào yêu cầu ngƣời trực canh 

hành động hoặc cần đƣợc ngƣời đó chú ý. 

(e)  Hệ thống báo động phải đƣợc thiết kế theo nguyên tắc an toàn tự động 

trong trƣờng hợp có thể. 

(3) Hệ thống báo động phải: 

(a)  đƣợc cấp nguồn liên tục với chế độ tự động chuyển sang nguồn điện 

dự phòng trong trƣờng hợp mất nguồn điện bình thƣờng; và 



-51- 

 

  

(b) đƣợc kích hoạt khi nguồn điện bình thƣờng bị hỏng. 

(4) (a) Hệ thống báo động phải có khả năng chỉ ra cùng một lúc nhiều sự cố và 

việc chấp nhận bất kỳ báo động nào sẽ không ngăn chặn báo động khác. 

(b)  Việc chấp nhận bất kỳ điều kiện báo động nào tại vị trí nêu trong 

khoản (2)(a) phải đƣợc chỉ ra tại các vị trí mà báo động đã xuất 

hiện. Các báo động phải đƣợc duy trì cho đến khi đƣợc chấp nhận 

và các chỉ báo bằng hình ảnh sẽ vẫn còn cho đến khi sự cố đã đƣợc 

khắc phục. Tất cả các báo động sẽ tự động cài đặt lại khi sự cố đã 

đƣợc khắc phục. 

Quy định 23  

Yêu cầu đặc biệt đối với máy móc, nồi hơi và thiết bị điện 

(1)  Đối với các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên, nguồn điện chính phải đƣợc cung 

cấp nhƣ sau: 

(a)  trƣờng hợp nguồn điện thông thƣờng có thể đƣợc cung cấp từ một 

máy phát điện, thì phải có các thiết bị giảm tải phù hợp để đảm bảo 

tính toàn vẹn của nguồn cung cấp cho các dịch vụ cần thiết cho động 

cơ đẩy và lái. Để đề phòng trƣờng hợp máy phát điện đang vận hành 

mất điện, phải có đầy đủ thiết bị để tự động khởi động và đấu nối với 

bảng điện chính của máy phát điện dự phòng đủ công suất cho phép 

đẩy và lái và tự động khởi động lại các thiết bị phụ trợ thiết yếu bao 

gồm các hoạt động tuần tự khi cần thiết. Có thể trang bị các phƣơng 

tiện đáp ứng yêu cầu của Chính quyền để khởi động và đấu nối từ xa 

(thủ công) máy phát điện dự phòng với bảng điện chính cũng nhƣ 

các phƣơng tiện khởi động từ xa lặp lại các thiết bị phụ trợ thiết yếu; 

và 

(b)  nếu nguồn điện thƣờng đƣợc cung cấp đồng thời từ nhiều tổ máy phát 

điện, thì phải có các dự phòng, ví dụ: bằng cách giảm tải, để đảm bảo 

rằng, trong trƣờng hợp một trong các tổ máy phát điện này mất điện, 

các tổ máy còn lại vẫn hoạt động mà không quá tải để đẩy và lái. 

(2)  Trƣờng hợp cần gấp đôi, máy móc phụ trợ khác cần thiết cho động cơ đẩy 

phải đƣợc lắp các thiết bị chuyển đổi tự động cho phép chuyển sang máy dự phòng. 

Phải đƣa ra cảnh báo khi chuyển đổi tự động. 

(3) Hệ thống điều khiển và báo động tự động phải đƣợc trang bị nhƣ sau: 

(a)  hệ thống điều khiển phải đƣợc trang bị sao cho đảm bảo các dịch vụ 

cần thiết cho hoạt động của máy đẩy chính và các thiết bị phụ trợ của 



-52- 

 

  

máy đẩy chính thông qua các thiết bị tự động cần thiết; 

(b)  phải trang bị các phƣơng tiện để duy trì áp suất khí khởi động ở mức 

cần thiết khi sử dụng động cơ đốt trong để làm động cơ đẩy chính; 

(c)  phải trang bị hệ thống báo động theo quy định 22 cho tất cả các áp 

suất, nhiệt độ, mức chất lỏng quan trọng, v.v.; và 

(d)  phải bố trí một vị trí trung tâm thích hợp có các bảng báo động và 

thiết bị đo cần thiết thông báo bất kỳ sự cố nào đƣợc báo động khi 

thích hợp. 

Quy định 24  

Hệ thống an toàn 

Hệ thống an toàn phải đƣợc trang bị sao cho sự cố nghiêm trọng trong các hoạt 

động của máy móc hoặc nồi hơi, gây nguy hiểm tức thời, sẽ kích hoạt chế độ tự 

động tắt bộ phận đó của máy móc và đƣa ra báo động. Việc tắt hệ thống đẩy sẽ 

không đƣợc tự động kích hoạt trừ những trƣờng hợp có thể gây ra hƣ hỏng 

nghiêm trọng, hƣ hỏng hoàn toàn hoặc cháy nổ. Trƣờng hợp lắp đặt thiết bị tắt 

máy đẩy chính, thì bố trí sao cho tránh việc kích hoạt không chủ ý. Phải trang bị 

các phƣơng tiện trực quan để cho biết máy đã đƣợc kích hoạt hay chƣa. 
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CHƢƠNG V  

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, PHÁT HIỆN CHÁY, DẬP LỬA VÀ CHỮA 

CHÁY 

(Xem thêm quy định IV/19)  

PHẦN A  

QUY ĐỊNH 

Quy định 1  

 Quy định chung 

(1)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, chƣơng này sẽ áp dụng đối với các tàu mới có 

chiều dài từ 45 m trở lên. 

(2)  Một trong các phƣơng pháp bảo vệ sau đây sẽ đƣợc áp dụng trong các khu vực 

sinh hoạt và dịch vụ: 

(a)  Thi công tất cả các vách ngăn phân chia bên trong của các khoang Hạng 

"B" hoặc "C" không cháy nói chung mà không cần lắp đặt hệ thống phát 

hiện hoặc hệ thống phun nƣớc trong khu vực sinh hoạt và phục vụ; hoặc 

là 

(b)  Phƣơng pháp IIF Lắp đặt hệ thống báo cháy và phun nƣớc tự động để 

phát hiện và dập tắt đám cháy trong tất cả các khu vực mà đám cháy có 

thể bắt nguồn, nói chung không có hạn chế về loại vách ngăn phân chia 

bên trong; hoặc là 

(c)  Phƣơng pháp IIIF Lắp đặt hệ thống phát hiện và báo cháy tự động trong 

tất cả các khu vực mà đám cháy có thể bắt nguồn, nói chung không hạn 

chế loại vách ngăn phân chia bên trong, ngoại trừ mọi trƣờng hợp diện 

tích của bất kỳ khu vực sinh hoạt nào hoặc các khu vực đƣợc giới hạn 

bằng khoang hạng "A" hoặc "B" không vƣợt quá 50 mét vuông. Tuy 

nhiên, Chính quyền có thể tăng diện tích này cho các khu vực chung. 

(3)  Các yêu cầu về việc sử dụng vật liệu không cháy trong thi công và cách nhiệt các 

vách ngăn vách của các buồng lái, trạm điều khiển, v.v., và bảo vệ hành lang và giếng cầu 

thang phải đƣợc áp dụng chung cho cả ba phƣơng pháp." 

Quy định 2  

Định nghĩa 

(1)  Vật liệu không cháy có nghĩa là vật liệu không cháy cũng không sinh ra hơi dễ 

cháy với lƣợng đủ để tự bốc cháy khi đƣợc nung nóng đến khoảng 750°C, điều này đƣợc 
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xác định đáp ứng yêu cầu của Chính quyền bằng quy trình thử nghiệm đã thiết lập. Bất 

kỳ vật liệu nào khác đều là vật liệu dễ cháy.
17 

(2)  Thử nghiệm cháy tiêu chuẩn là thử nghiệm trong đó các mẫu thử của vách ngăn 

hoặc boong liên quan đƣợc tiếp xúc với nhiệt độ tƣơng ứng với đƣờng cong nhiệt độ 

thời gian tiêu chuẩn trong lò thử nghiệm. Mẫu thử phải có bề mặt tiếp xúc không dƣới 

4,65 m
2
 và chiều cao (hoặc chiều dài của boong) là 2,44 m, giống với kết cấu dự kiến 

nhất có thể và có ít nhất một mối nối nếu thích hợp. Đƣờng cong nhiệt độ thời gian 

chuẩn đƣợc xác định bằng đƣờng cong trơn đƣợc vẽ qua các điểm nhiệt độ sau đƣợc đo 

trên nhiệt độ lò ban đầu: 

vào thời điểm hết 5 phút đầu tiên 556°C 

vào thời điểm hết 10 phút đầu tiên 659°C 

vào thời điểm hết 15 phút đầu tiên 718°C 

vào thời điểm hết 30 phút đầu tiên 821°C 

vào thời điểm hết 60 phút đầu tiên 925°C 

(3)  Các khoang hạng "A" là những khoang đƣợc tạo thành bằng các vách ngăn và 

boong tuân theo các quy định sau: 

(a) chúng phải đƣợc làm bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng khác; 

(b) chúng phải đƣợc gia cố phù hợp; 

(c)  chúng phải đƣợc kết cấu sao cho có khả năng ngăn khói và ngọn lửa đi 

qua khi kết thúc thử nghiệm cháy tiêu chuẩn kéo dài một giờ; và 

(d)  chúng phải đƣợc cách nhiệt bằng vật liệu không cháy đã đƣợc phê 

duyệt sao cho nhiệt độ trung bình của mặt không phơi sáng sẽ không 

tăng quá 139°C so với nhiệt độ ban đầu, cũng nhƣ nhiệt độ tại bất kỳ 

điểm nào, kể cả bất kỳ mối nối nào, sẽ không tăng quá 180°C cao hơn 

nhiệt độ ban đầu, trong thời gian đƣợc liệt kê dƣới đây: 

hạng "A-60" 60 phút 

hạng "A-30" 30 phút 

hạng "A-15" 15 phút 

hạng "A-0" 0 phút 

Chính quyền có thể yêu cầu thử nghiệm vách ngăn hoặc boong nguyên mẫu để đảm bảo 

                                                           
17

Xem Phần 1 - Thử nghiệm không cháy, có trong phụ lục 1 của Bộ luật Quốc tế về Áp dụng Quy trình 

Thử lửa năm 2010, đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.307 

(88). 
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vách ngăn hoặc boong đáp ứng các yêu cầu trên về tính toàn vẹn và độ tăng nhiệt độ.
18 

(4)  Khoang hạng "B" là những khoang đƣợc tạo thành bằng vách ngăn, boong, trần 

hoặc lớp lót tuân theo các quy định sau: 

(a)  chúng phải đƣợc kết cấu sao cho có khả năng ngăn ngọn lửa đi qua cho 

đến hết nửa giờ đầu tiên của thử nghiệm cháy tiêu chuẩn; 

(b)  chúng phải có giá trị cách nhiệt sao cho nhiệt độ trung bình của mặt 

không phơi sáng sẽ không tăng quá 139°C so với nhiệt độ ban đầu, 

cũng nhƣ nhiệt độ tại bất kỳ điểm nào, kể cả bất kỳ mối nối nào, sẽ 

không tăng quá 225°C so với nhiệt độ ban đầu, trong thời gian đƣợc 

liệt kê dƣới đây: 

hạng "B-15" 15 phút 

hạng "B-0" 0 phút; và 

(c)  chúng phải đƣợc kết cấu bằng vật liệu không cháy đã đƣợc phê duyệt 

và tất cả các vật liệu sử dụng để xây dựng và lắp dựng các khoang 

hạng "B" phải không cháy, ngoại trừ các tấm ván dễ cháy có thể đƣợc 

phép sử dụng với điều kiện chúng đáp ứng các yêu cầu liên quan của 

chƣơng này. 

Chính quyền có thể yêu cầu kiểm tra khoang nguyên mẫu để đảm bảo rằng bộ phận 

đó đáp ứng các yêu cầu trên về tính toàn vẹn và độ tăng nhiệt độ.
19 

(5)  Các khoang hạng "C" là những khoang đƣợc xây dựng bằng vật liệu không 

cháy đã đƣợc phê duyệt. Các khoang này không cần phải đáp ứng các yêu cầu liên quan 

đến sự đi qua của khói và ngọn lửa cũng nhƣ giới hạn sự tăng nhiệt độ. Đƣợc phép sử 

dụng ván dễ cháy với điều kiện chúng đáp ứng các quy định khác của chƣơng này 

(6)  Khoang hạng "F" là những khoang đƣợc tạo thành bằng các vách ngăn, boong, 

trần hoặc lớp lót tuân theo các quy định sau đây: 

(a)  chúng phải đƣợc kết cấu sao cho có khả năng ngăn ngọn lửa đi qua cho 

đến hết nửa giờ đầu tiên của thử nghiệm cháy tiêu chuẩn; và 

(b)  chúng phải có giá trị cách nhiệt sao cho nhiệt độ trung bình của mặt 

không phơi sáng sẽ không tăng quá 139°C so với nhiệt độ ban đầu, 

                                                           
18

Xem Phần 3 - Thử nghiệm đối với các khoang hạng "A", "B" và "F", có trong phụ lục 1 của Bộ luật 

Quốc tế về Áp dụng Quy trình Thử lửa năm 2010, đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông 

qua theo nghị quyết MSC. 307 (88). 
19

Phần 3 - Thử nghiệm đối với các khoang hạng "A", "B" và "F", có trong phụ lục 1 của Bộ luật Quốc tế 

về Áp dụng Quy trình Thử lửa năm 2010, đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo 

nghị quyết MSC.307 (88). 
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cũng nhƣ nhiệt độ tại bất kỳ điểm nào, kể cả bất kỳ mối nối nào, sẽ 

không tăng quá 225°C so với nhiệt độ ban đầu cho đến khi hết nửa giờ 

đầu tiên của thử nghiệm cháy tiêu chuẩn. 

Chính quyền có thể yêu cầu kiểm tra khoang nguyên mẫu để đảm bảo rằng bộ phận 

đó đáp ứng các yêu cầu trên về tính toàn vẹn và độ tăng nhiệt độ.
18  

(7)  Trần hoặc lớp lót liên tục loại "B" là trần hoặc lớp lót loại "B" chỉ giới hạn ở 

khoang "A" hoặc "B". 

(8)  Thép hoặc vật liệu tương đương khác có nghĩa là thép hoặc bất kỳ vật liệu nào, 

tự vật liệu hoặc do vật liệu cách nhiệt, có các đặc tính cấu trúc và tính toàn vẹn tƣơng 

đƣơng với thép ở cuối thời gian tiếp xúc với lửa áp dụng theo thử nghiệm cháy tiêu 

chuẩn (ví dụ: hợp kim nhôm với vật liệu cách nhiệt). 

(9)  Tính cháy lan thấp có nghĩa là bề mặt đƣợc mô tả nhƣ vậy sẽ hạn chế một cách 

thỏa đáng sự lan truyền ngọn lửa, điều này đƣợc xác định đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền bằng một quy trình thử nghiệm đã thiết lập. 

(10)  Khu vực sinh hoạt là những khu vực đƣợc sử dụng cho khu vực công cộng, 

hành lang, nhà vệ sinh, cabin, văn phòng, bệnh viện, rạp chiếu phim, khoang vui chơi 

và giải trí, buồng đựng thức ăn không có dụng cụ nấu ăn và các khu vực tƣơng tự. 

(11)  Khu vực công cộng là những phần của khu vực sinh hoạt đƣợc sử dụng cho hội 

trƣờng, khoang ăn, khoang chờ và các khu vực khép kín cố định tƣơng tự. 

(12)  Khu vực dịch vụ là những khu vực đƣợc sử dụng cho các khoang bếp, buồng 

đựng thức ăn có dụng cụ nấu ăn, tủ đựng đồ và khoang kho, nhà xƣởng không phải là 

những khu vực tạo thành một phần của buồng máy và các khu vực và thùng tƣơng tự với 

các khu vực đó. 

(13)  Trạm điều khiển là những khu vực đặt thiết bị vô tuyến điện hoặc điều hƣớng 

chính của tàu hoặc nguồn điện dự phòng, hoặc nơi tập trung thiết bị ghi cháy hoặc phòng 

cháy chữa cháy. 

(14)  Buồng máy hạng A là những buồng chứa máy móc kiểu đốt trong đƣợc sử dụng: 

(a) để đẩy chính; hoặc là 

(b)  cho các mục đích khác mà máy móc đó có tổng công suất tổng cộng 

không dƣới 750 kW, 

hoặc chứa nồi hơi đốt dầu hoặc bộ phận dầu nhiên liệu. 

(15)  Buồng máy là những buồng máy hạng A và tất cả các khu vực khác có máy đẩy, 
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nồi hơi, bộ phận dầu nhiên liệu, động cơ hơi nƣớc và đốt trong, máy phát điện, máy lái, 

máy điện chính, trạm nạp dầu, máy làm lạnh, ổn định, thông gió và điều hòa không khí 

và các khu vực tƣơng tự, và các thùng chứa thông với các khu vực nhƣ vậy. 

PHẦN B  

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI  

TÀU CÓ CHIỀU DÀI TỪ 60 MÉT TRỞ LÊN 

Quy định 3  

Kết cấu 

(1)  Thân tàu, kết cấu thƣợng tầng, vách ngăn kết cấu, boong và các phòng trên 

boong phải đƣợc làm bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng khác, trừ khi khoản (4) 

có quy định khác. 

(2)  Lớp cách nhiệt bằng các thành phần hợp kim nhôm của khoang hạng "A" hoặc 

"B", ngoại trừ các kết cấu mà theo Chính quyền không chịu tải, phải đƣợc thiết kế sao 

cho nhiệt độ của lõi kết cấu không tăng quá 200°C so với nhiệt độ môi trƣờng tại bất 

kỳ thời điểm nào trong thời gian tiếp xúc với lửa áp dụng đối với thử nghiệm cháy tiêu 

chuẩn. 

(3)  Cần đặc biệt chú ý đến lớp cách nhiệt bằng các thành phần hợp kim nhôm của 

cột, trụ chống và các bộ phận kết cấu khác cần thiết để chống đỡ các khu vực xếp, hạ 

thủy phƣơng tiện cứu sinh và đƣa phƣơng tiện cứu sinh lên tàu bằng thủ công, và các 

khoang hạng "A" và "B", để đảm bảo: 

(a)  đối với các bộ phận chống đỡ các khu vực phƣơng tiện cứu sinh và các 

khoang hạng "A", giới hạn tăng nhiệt độ quy định tại khoản (2) sẽ 

đƣợc áp dụng sau khi hết một giờ; và 

(b)  đối với các bộ phận cần chống đỡ các khoang hạng "B", giới hạn tăng 

nhiệt độ quy định tại khoản (2) sẽ đƣợc áp dụng sau khi hết nửa giờ. 

(4)  Vòm và khoang của các buồng máy hạng A phải đƣợc làm bằng thép đƣợc 

cách nhiệt phù hợp và các lỗ trong đó phải đƣợc bố trí và bảo vệ thích hợp để ngăn 

cháy lan. 

Quy định 4  

Vách ngăn trong khu vực sinh hoạt và phục vụ 

(1)  Trong khu vực sinh hoạt và phục vụ, tất cả các vách ngăn đƣợc quy định là 

khoang hạng "B" phải kéo dài từ boong này sang boong khác và đến vỏ hoặc các 

vách khác, trừ khi trần hoặc lớp lót liên tục loại "B", hoặc cả hai, đƣợc lắp trên cả hai 

mặt của vách ngăn trong trƣờng hợp đó vách ngăn có thể dừng ở trần hoặc lớp lót 
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liên tục. 

(2)  Phƣơng pháp IF. Tất cả các vách ngăn không đƣợc quy định này hoặc các quy 

định khác của phần này yêu cầu phải là vách ngăn loại "A" hoặc "B" tối thiểu phải là 

vách ngăn loại "C". 

(3)  Phƣơng pháp IIF. Sẽ không có hạn chế đối với việc thi công các vách ngăn 

không đƣợc quy định này hoặc quy định khác của phần này yêu cầu phải là khoang 

hạng "A" hoặc "B" ngoại trừ các trƣờng hợp riêng biệt mà vách ngăn loại "C" 

đƣợc yêu cầu theo bảng 1 trong quy định 7. 

(4)  Phƣơng pháp IIIF. Sẽ không có hạn chế đối với việc thi công các vách ngăn 

không đƣợc quy định này hoặc các quy định khác của phần này yêu cầu phải là khoang 

hạng "A" hoặc "B". Trong mọi trƣờng hợp, diện tích của bất kỳ khu vực sinh hoạt nào 

hoặc các khu vực đƣợc phân chia bằng khoang hạng "A" hoặc "B" liên tục vƣợt quá 50 

m
2
, trừ trƣờng hợp riêng biệt yêu cầu vách ngăn loại "C" theo bảng 1 trong quy định 7. 

Tuy nhiên, Chính quyền có thể tăng diện tích này cho các khu vực công cộng. 

Quy định 5  

Bảo vệ cầu thang và buồng thang máy trong khu vực sinh hoạt,  

khu vực phục vụ và trạm điều khiển 

(1)  Cầu thang chỉ đi qua một boong phải đƣợc bảo vệ ít nhất ở một tầng bằng ít 

nhất các khoang hạng "B-0" và cửa tự đóng. Thang máy chỉ đi qua một boong đơn phải 

đƣợc bao bọc bằng các khoang hạng "A-0" có cửa thép ở cả hai tầng. Cầu thang và 

buồng thang máy đi qua nhiều boong phải đƣợc bao bọc bằng ít nhất các khoang hạng 

"A-0" và đƣợc bảo vệ bằng cửa tự đóng ở tất cả các tầng. 

(2)  Tất cả các cầu thang đều phải đƣợc làm bằng khung thép trừ trƣờng hợp Chính 

quyền cho phép sử dụng vật liệu tƣơng đƣơng khác. 

Quy định 6  

Cửa trong các khoang chống cháy 

(1)  Các cửa phải có khả năng chống cháy ở mức có thể, tƣơng đƣơng với khoang 

mà chúng đƣợc lắp. Cửa và khung cửa trong các khoang hạng "A" phải đƣợc làm bằng 

thép. Các cửa trong khoang hạng "B" phải không cháy. Các cửa đƣợc lắp trong vách 

ngăn ranh giới của buồng máy hạng A phải tự đóng và kín khí một cách hợp lý. Chính 

quyền có thể cho phép sử dụng các vật liệu dễ cháy trong các cửa ngăn cách cabin với 

các phòng vệ sinh bên trong cá nhân, chẳng hạn nhƣ vòi hoa sen, nếu đƣợc xây dựng 

theo phƣơng pháp IF. 

(2)  Các cửa đƣợc yêu cầu tự đóng sẽ không đƣợc lắp móc giữ. Tuy nhiên, có thể sử 

dụng các thiết bị giữ đƣợc lắp với các phụ kiện nhả từ xa thuộc loại an toàn. 
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(3)  Có thể cho phép các lỗ thông gió trong và dƣới các cửa trong vách ngăn hành 

lang, ngoại trừ không cho phép các lỗ này trong và dƣới các cửa bao quanh cầu thang. 

Các lỗ chỉ đƣợc trang bị ở nửa dƣới của cửa. Trƣờng hợp lỗ đó ở trong hoặc dƣới cửa, 

tổng diện tích thực của lỗ hoặc các lỗ đó không đƣợc vƣợt quá 0,05 m
2
. Khi lỗ bị cắt, cửa 

phải đƣợc lắp lƣới tản nhiệt làm bằng vật liệu không cháy. 

(4) Cửa kín nƣớc không cần cách nhiệt. 

Quy định 7  

Tính toàn vẹn chống cháy của vách ngăn và boong 

(1)  Ngoài các quy định cụ thể về tính toàn vẹn chống cháy của vách ngăn và 

boong đƣợc quy định ở các mục khác trong phần này, tính toàn vẹn chống cháy 

tối thiểu của vách ngăn và boong sẽ đƣợc quy định trong Bảng 1 và Bảng 2 của 

quy định này. 

(2) Các yêu cầu sau sẽ chi phối việc áp dụng các bảng: 

(a)  Bảng 1 và Bảng 2 sẽ áp dụng lần lƣợt cho các vách ngăn và boong 

ngăn cách các khu vực liền kề; và 

(b)  để xác định các tiêu chuẩn về tính toàn vẹn chống cháy thích hợp 

đƣợc áp dụng đối với các khoang giữa các khu vực liền kề, các khu 

vực này đƣợc phân loại theo nguy cơ cháy nhƣ sau: 

(i) Trạm điều khiển (1) 

Các khu vực có nguồn điện và chiếu sáng dự phòng.  

Buồng lái tàu và phòng bản đồ. 

Các khu vực chứa thiết bị vô tuyến của tàu. 

Phòng chữa cháy, phòng kiểm tra cháy và trạm ghi âm báo 

cháy. 

Phòng điều khiển máy đẩy khi đặt bên ngoài buồng máy. 

Các khu vực chứa thiết bị báo cháy tập trung. 

(ii) Hành lang (2) 

Hành lang và lối đi 

(iii) Khu vực sinh hoạt (3) 

Các khu vực theo quy định 2(10) và (11) không bao gồm hành 

lang. 

(iv) Cầu thang (4) 
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Cầu thang bên trong, thang máy và thang cuốn ngoài 

những loại hoàn toàn nằm trong buồng máy và hố của 

chúng. Về vấn đề này, cầu thang chỉ đƣợc bao quanh ở một 

tầng sẽ đƣợc coi là một phần của khu vực mà cầu thang 

không bị ngăn cách bằng cửa ngăn cháy từ khu vực đó. 

(v) Khu vực phục vụ có nguy cơ cháy nổ thấp (5) 

Tủ để đồ và khoang kho có diện tích dƣới 2m
2
, buồng phơi, 

giặt. 

(vi) Buồng máy hạng A (6) 

Các khu vực theo định nghĩa trong quy định 2(14). 

(vii) Các buồng máy khác (7) 

Các khu vực theo định nghĩa trong quy định 2(15) bao gồm 

khoang chế biến bột cá, nhƣng không bao gồm các buồng 

máy hạng A. 

(viii) Khoang hàng (8) 

Tất cả các khu vực đƣợc sử dụng để vận chuyển hàng hóa, bao 

gồm các két dầu hàng, lối đi và cửa hầm dẫn đến các khu vực 

đó. 

(ix) Khu vực phục vụ có nguy cơ cháy nổ cao (9) 

Khoang bếp, khoang chứa dụng cụ nấu ăn, buồng sơn, nhà đèn, 

tủ để đồ và khoang kho có diện tích từ 2m
2
 trở lên và các xƣởng 

ngoài những khu vực tạo thành một phần của buồng máy. 

(x) Boong mở (10) 

Khu vực boong hở và lối đi khép kín, khu vực để chế biến cá 

sống, khu vực rửa cá và các khu vực tƣơng tự không có nguy 

cơ cháy. 

Các khu vực bên ngoài kết cấu thƣợng tầng và phòng trên 

boong. 

Tiêu đề của mỗi danh mục chỉ mang tính tiêu biểu hơn là hạn chế. Số trong ngoặc 

đơn sau mỗi danh mục chỉ cột hoặc hàng có thể áp dụng trong bảng. 
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Bảng 1 - Tính toàn vẹn chống cháy của các vách ngăn ngăn cách các khu vực liền kề 

Khu vực (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Trạm điều khiển 

(1) 

A-0
e 

A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * 

Hành lang (2)  C B-0 B-0 

A-0
c 

B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Khu vực sinh hoạt 

(3) 

  Ca
,b 

B-0 

A-0
c 

B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Cầu thang (4)    B-0 

A-0
c 

B-0 

A-0
c 

A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Khu vực phục vụ 

có nguy cơ cháy 

nổ thấp (5) 

    C A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Buồng máy hạng 

A (6) 

     * A-0 A-0 A-60 * 

Các buồng máy 

khác (7) 

      A-0
d 

A-0 A-0 * 

Khoang hàng (8)        * A-0 * 

Khu vực phục vụ 

có nguy cơ cháy 

nổ cao (9) 

        A-0
d 

* 

Boong hở (10)          - 
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Bảng 2 - Tính toàn vẹn chống cháy của các boong ngăn cách các khu vực liền kề 

Khu vực trên↓Khu vực 

dƣới → 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Trạm điều khiển (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Hành lang (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Khu vực sinh hoạt (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Cầu thang (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Khu vực phục vụ có 

nguy cơ cháy nổ thấp 

(5) 

A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * 

Buồng máy hạng A (6) A-60 A-60 A-60 A- 

60 

A-60 * A-60 A-30 A-60 * 

Các buồng máy khác (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * 

Khoang hàng (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * 

Khu vực phục vụ có 

nguy cơ cháy nổ cao (9) 

A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
d 

* 

Boong hở (10) * * * * * * * * * - 

Ghi chú:Áp dụng cho cả hai bảng 1 và 2, nếu thích hợp. 

a  Không có yêu cầu đặc biệt nào đối với các vách ngăn này trong các 

phƣơng pháp phòng cháy chữa cháy IIF và IIIF. 

b  Trong trƣờng hợp vách ngăn loại "B" của "B-0" theo phƣơng pháp IIIF, 

phân loại các khu vực hoặc nhóm khu vực có diện tích từ 50 m2 trở lên. 

c Để làm rõ về việc áp dụng, xem quy định 4 và 5. 

d  Trƣờng hợp các khu vực có cùng loại số và có chỉ số trên d, thì chỉ cần có 

vách ngăn hoặc boong phân loại nhƣ trong bảng khi các khu vực liền kề 

dành cho một mục đích khác, ví dụ: trong mục (9). Khoang bếp bên cạnh 

khoang bếp không cần vách ngăn, nhƣng khoang bếp bên cạnh buồng sơn 

cần có vách ngăn "A-0". 

e  Các vách ngăn ngăn cách buồng lái tàu, phòng bản đồ và buồng vô tuyến 

điện với nhau có thể là phân loại là "B-0". 

f  Theo Chính quyền, không cần lắp vật liệu cách nhiệt nếu buồng máy móc 

loại (7) có ít hoặc không có nguy cơ cháy nổ. 

*  Trƣờng hợp có dấu hoa thị trong bảng, khoang bắt buộc phải bằng thép 

hoặc vật liệu tƣơng đƣơng, nhƣng không bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn loại 

"A". 
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(3)  Trần hoặc lớp lót liên tục loại "B '', cùng với các boong hoặc vách ngăn liên 

quan, có thể đƣợc công nhận là có đóng góp toàn bộ hoặc một phần vào việc cách nhiệt 

và tính toàn vẹn cần thiết của khoang. 

(4) Cửa sổ và cửa trời của buồng máy phải nhƣ sau: 

(a)  trƣờng hợp có thể mở cửa trời, cửa phải có khả năng đóng lại từ bên 

ngoài buồng máy. Cửa trời có các ô kính phải đƣợc lắp cố định bằng 

cửa chớp bên ngoài bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng khác; 

(b)  kính hoặc các vật liệu tƣơng tự không đƣợc lắp vào vách buồng máy. 

Điều này không ngăn cản việc sử dụng kính cốt lƣới thép cho cửa trời 

và kính trong các buồng điều khiển trong buồng máy; và 

(c)  trong các cửa trời nêu tại điểm (a) phải sử dụng kính cốt lƣới thép. 

(5)  Các vách bên ngoài đƣợc yêu cầu theo quy định 3(1) bằng thép hoặc vật liệu 

tƣơng đƣơng có thể đƣợc xuyên qua để lắp cửa sổ và cửa mạn, với điều kiện là không 

có yêu cầu nào khác trong phần này bắt buộc các vách đó phải có tính toàn vẹn loại 

"A" Tƣơng tự nhƣ vậy, trong các vách không bắt buộc phải có tính toàn vẹn loại "A", 

các cửa có thể đƣợc làm bằng vật liệu đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 8  

Chi tiết cấu tạo 

(1)  Phƣơng pháp IF. Trong các khu vực sinh hoạt và phục vụ và các trạm điều 

khiển, tất cả các lớp lót, cửa chặn luồng gió, trần và các vị trí liên quan phải bằng vật 

liệu không cháy. 

(2)  Phƣơng pháp IIF và IIIF. Trong các hành lang và hố cầu thang dành cho các 

khu vực sinh hoạt, phục vụ và các trạm điều khiển, trần, lớp lót, cửa chặn luồng gió và 

các vị trí liên quan phải bằng vật liệu không cháy. 

(3) Phƣơng pháp IF, IIF và IIIF 

(a)  Ngoại trừ trong khoang hàng hoặc khoang lạnh của khu vực dịch vụ, 

vật liệu cách điện phải không cháy. Các màn chắn hơi nƣớc và keo 

đƣợc sử dụng cùng với vật liệu cách nhiệt, cũng nhƣ vật liệu cách 

nhiệt của các phụ kiện đƣờng ống, cho các hệ thống làm lạnh không 

cần phải bằng vật liệu không cháy, nhƣng chúng phải đƣợc duy trì ở 

số lƣợng tối thiểu thiết thực và bề mặt tiếp xúc của chúng phải có khả 

năng chống cháy lan đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. Trong khu 

vực các sản phẩm dầu có thể xâm nhập, bề mặt của lớp cách nhiệt 

phải không thấm dầu hoặc hơi dầu. 
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(b)  Trƣờng hợp lắp đặt các vách ngăn, lớp lót và trần không cháy trong 

các khu vực sinh hoạt và phục vụ, các vách ngăn, lớp lót và trần 

không cháy này có thể có lớp ván dễ cháy có độ dày không quá 2 mm 

trong bất kỳ khu vực nào nhƣ vậy ngoại trừ hành lang, hố cầu thang 

và trạm điều khiển, nếu không vƣợt quá độ dày 1,5 mm. 

(c)  Các buồng khí đƣợc bao bọc phía sau trần, tấm ốp hoặc lớp lót phải 

đƣợc phân chia bằng các cửa chặn luồng gió lắp khít khịt, cách nhau 

không quá 14 m. Theo hƣớng thẳng đứng, các buồng này, bao gồm cả 

những buồng phía sau lớp lót của cầu thang, thân ống, v.v., phải đƣợc 

đóng lại ở mỗi boong. 

Quy định 9  

Hệ thống thông gió 

(1) (a) Các ống thông gió phải bằng vật liệu không cháy. Tuy nhiên, các ống 

dẫn ngắn có chiều dài không quá 2 m và có mặt cắt ngang không quá 

0,02 m
2
 không cần phải là loại không cháy, tuân theo các điều kiện sau: 

(i)  các ống dẫn này phải bằng vật liệu có nguy cơ cháy thấp đáp 

ứng yêu cầu của Chính quyền; 

(ii) chỉ có thể sử dụng các ống này ở đầu nối của thiết bị thông gió; 

và  

(iii)  các ống này không đƣợc bố trí dƣới 600 mm, đƣợc đo dọc theo 

ống dẫn, từ một lỗ trong khoang hạng "A" hoặc "B" tính cả trần 

liên tục loại "B”. 

(b)  Trƣờng hợp các ống thông gió có tiết diện có ích quá 0,02 m
2
 đi qua các 

vách ngăn hoặc boong loại "A", các lỗ thông gió phải đƣợc lót bằng ống 

bọc thép trừ khi các ống dẫn đi qua các vách ngăn hoặc boong bằng thép 

ở khu vực lân cận đi qua boong hoặc vách ngăn và trong phần đó của 

ống dẫn tuân thủ các điều sau đây: 

(i)  đối với ống dẫn có tiết diện có ích lớn hơn 0,02 m2, ống bọc 

phải có độ dày ít nhất là 3 mm và chiều dài ít nhất là 900 mm. 

Khi đi qua các vách ngăn, tốt nhất là chiều dài này phải đƣợc 

chia đều cho mỗi bên của vách ngăn. Các ống có tiết diện có 

ích lớn hơn 0,02 m2 phải đƣợc cách nhiệt. Lớp cách nhiệt ít 

nhất phải có tính toàn vẹn chống cháy nhƣ vách ngăn hoặc 

boong mà ống dẫn đi qua. Có thể trang bị bảo vệ chống thấm 

tƣơng đƣơng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền; và 
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(ii)  các ống dẫn có tiết diện có ích lớn hơn 0,075 m
2
 phải đƣợc lắp 

thêm van chặn lửa ngoài các quy định của điểm (b)(i). Van 

chặn lửa phải hoạt động tự động, nhƣng cũng phải có khả năng 

đóng bằng tay từ cả hai bên của vách ngăn hoặc boong. Van 

chặn lửa phải có chỉ báo cho biết van đang mở hay đóng. Tuy 

nhiên, không cần phải có van chặn lửa khi các ống dẫn đi qua 

các khu vực đƣợc bao quanh bởi các khoang hạng "A", không 

sử dụng cho các khu vực đó, miễn là các ống này có tính toàn 

vẹn chống cháy giống nhƣ các vách ngăn mà chúng xuyên qua. 

(c)  Các ống thông gió cho buồng máy hạng A hoặc khoang bếp nói chung 

không đƣợc đi qua khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ hoặc trạm điều 

khiển. Trƣờng hợp Chính quyền cho phép bố trí nhƣ vậy, các ống dẫn 

phải đƣợc làm bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng và đƣợc bố trí sao 

cho đảm bảo tính toàn vẹn của các khoang. 

(d)  Các ống thông gió của khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ hoặc 

trạm điều khiển nói chung không đƣợc đi qua các buồng máy hạng 

A hoặc qua các khoang bếp. Trƣờng hợp Chính quyền cho phép bố 

trí nhƣ vậy, các ống dẫn phải đƣợc làm bằng thép hoặc vật liệu 

tƣơng đƣơng và đƣợc bố trí sao cho đảm bảo tính toàn vẹn của các 

khoang. 

(e)  Trƣờng hợp các ống thông gió có tiết diện có ích quá 0,02 m2 đi qua 

các vách ngăn loại "B", các lỗ thông gió phải đƣợc lót bằng các ống bọc 

thép có chiều dài ít nhất là 900 mm, trừ khi các ống này bằng thép theo 

chiều dài của các vách ngăn. Khi đi qua vách ngăn loại "B", chiều dài 

này tốt hơn nên đƣợc chia đều cho mỗi bên của vách ngăn. 

(f)  Các biện pháp nhƣ vậy, nếu có thể thực hiện, phải đƣợc thực hiện 

đối với các trạm điều khiển bên ngoài buồng máy để đảm bảo duy 

trì hệ thống thông gió, tầm nhìn và không có khói, do đó, trong 

trƣờng hợp có cháy, máy móc và thiết bị trong buồng máy có thể 

đƣợc giám sát và tiếp tục hoạt động hiệu quả. Phải trang bị các 

phƣơng tiện cung cấp không khí thay thế và riêng biệt; Các cửa hút 

gió của hai nguồn cung cấp phải đƣợc bố trí sao cho giảm thiểu 

nguy cơ cả hai cửa hút khói đồng thời. Theo toàn quyền quyết định 

của Chính quyền, các yêu cầu này không cần áp dụng đối với các 

trạm điều khiển nằm trên và các cửa trên boong hở, hoặc nơi các 

thiết bị đóng cửa cục bộ đều có hiệu quả nhƣ nhau. 

(g)  Trƣờng hợp đi qua các khu vực sinh hoạt hoặc khu vực có vật liệu dễ 

cháy, các ống xả từ các dãy khoang bếp phải đƣợc kết cấu theo các 



-66- 

 

  

khoang hạng "A". Mỗi ống xả đều phải đƣợc trang bị: 

(i)  chắn mỡ có thể tháo rời dễ dàng để làm sạch; 

(ii) van chặn lửa nằm ở đầu dƣới của ống dẫn; 

(iii)  các thiết bị, có thể vận hành từ bên trong khoang bếp, để tắt 

quạt hút gió; và 

(iv)  các phƣơng tiện cố định để dập tắt đám cháy trong ống dẫn, 

trừ trƣờng hợp Chính quyền cho rằng các phụ kiện này không 

thiết thực đối với tàu có chiều dài dƣới 75 m. 

(2)  Các cửa hút và cửa xả chính của tất cả các hệ thống thông gió đều phải có 

khả năng đóng lại từ bên ngoài các khu vực đƣợc thông gió. Hệ thống thông gió 

bằng điện cho các khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ, trạm điều khiển và buồng 

máy đều phải có khả năng tắt đƣợc từ vị trí dễ tiếp cận bên ngoài khu vực đƣợc sử 

dụng. Vị trí này không nên đƣợc ngắt dễ dàng trong trƣờng hợp hỏa hoạn trong các 

khu vực đƣợc sử dụng. Các phƣơng tiện đƣợc cung cấp để tắt hệ thống thông gió 

bằng điện cho các buồng máy phải hoàn toàn tách biệt với các phƣơng tiện đƣợc 

cung cấp để ngừng thông gió cho các khu vực khác. 

(3)  Phải trang bị các phƣơng tiện để đóng, từ một vị trí an toàn, các không gian hình 

vòng xung quanh ống khói. 

(4)  Hệ thống thông gió dành cho các buồng máy phải độc lập với các hệ thống 

dành cho các khu vực khác. 

(5)  Các khoang kho có một lƣợng lớn sản phẩm dễ cháy nổ phải đƣợc trang bị hệ 

thống thông gió tách biệt với các hệ thống thông gió khác. Hệ thống thông gió phải đƣợc 

bố trí ở các tầng cao và thấp và các cửa nạp và xả của quạt thông gió phải đƣợc bố trí ở 

các khu vực an toàn và đƣợc lắp các chắn tàn lửa. 

Quy định 10 

Hệ thống sƣởi 

(1)  Lò sƣởi điện phải đƣợc cố định ở vị trí và đƣợc kết cấu sao cho giảm thiểu rủi 

ro hỏa hoạn đến mức thấp nhất. Không đƣợc lắp lò sƣởi này với bộ phận tiếp xúc đến 

mức quần áo, rèm cửa hoặc các vật liệu tƣơng tự khác có thể bị cháy xém hoặc bốc cháy 

do nhiệt từ bộ phận đó. 

(2)  Không đƣợc phép sƣởi bằng phƣơng tiện cháy nổ. Bếp sƣởi và các thiết bị 

tƣơng tự khác phải đƣợc bảo đảm chắc chắn và phải có đầy đủ các biện pháp bảo vệ 

và cách nhiệt chống cháy bên dƣới và xung quanh các thiết bị đó và theo chiều của 

ống thông hơi. Các ống thông hơi của bếp đốt nhiên liệu rắn phải đƣợc bố trí và thiết 
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kế sao cho giảm thiểu khả năng bị tắc nghẽn do các sản phẩm cháy và phải có sẵn 

phƣơng tiện để làm sạch. Van chặn lửa để hạn chế gió lùa trong ống thông hơi, khi 

đóng, vẫn để một diện tích thích hợp trống. Các khu vực lắp đặt bếp phải có quạt 

thông gió có diện tích đủ để cung cấp đủ không khí đốt cháy cho bếp. Các quạt thông 

gió này không đƣợc có phƣơng tiện đóng lại và vị trí của quạt phải đƣợc bố trí sao cho 

không cần các thiết bị đóng phù hợp với quy định II/9. 

(3)  Không đƣợc phép sử dụng các thiết bị khí đốt ngọn lửa trần, ngoại trừ bếp nấu 

ăn và máy nƣớc nóng. Các khu vực có bất kỳ bếp nấu hoặc máy nƣớc nóng nào nhƣ 

vậy phải có hệ thống thông gió thích hợp để loại bỏ khói và khí gas có thể rò rỉ đến một 

nơi an toàn. Tất cả các đƣờng ống dẫn khí đốt từ bình chứa đến bếp nấu hoặc máy nƣớc 

nóng phải bằng thép hoặc vật liệu đã đƣợc phê duyệt khác. Các thiết bị ngắt gas an toàn 

tự động phải đƣợc lắp để vận hành khi mất áp suất trong đƣờng ống gas chính hoặc sự 

cố ngọn lửa trên bất kỳ thiết bị nào. 

(4)  Khi nhiên liệu khí đƣợc sử dụng cho mục đích sinh hoạt, việc bố trí, bảo 

quản, phân phối và sử dụng nhiên liệu phải tuân theo yêu cầu của Chính quyền và 

phù hợp với quy định 12. 

Quy định 11  

Các hạng mục khác
20 

(1)  Tất cả các bề mặt tiếp xúc trong hành lang và hố cầu thang và các bề mặt bao 

gồm cả vị trí trong các khu vực khuất hoặc không thể tiếp cận trong các khu vực sinh 

hoạt và phục vụ và các trạm điều khiển phải có đặc tính cháy lan thấp. 
21

Các bề mặt 

tiếp xúc của trần trong các khu vực sinh hoạt, phục vụ và các trạm điều khiển phải có 

đặc tính cháy lan thấp. 

(2)  Sơn, vecni và các vật liệu hoàn thiện khác đƣợc sử dụng trên bề mặt nội thất lộ 

ra không đƣợc sinh ra quá nhiều khói hoặc khí hoặc hơi độc. Chính quyền phải cho 

rằng các vật liệu này không có tính chất gây ra nguy cơ hỏa hoạn quá mức. 

(3)  Các tấm ván lát sàn boong chính trong khu vực sinh hoạt và phục vụ và các 

trạm điều khiển, phải bằng vật liệu đã đƣợc phê duyệt không dễ bắt lửa hoặc phát 

sinh các nguy cơ độc hại hoặc nổ ở nhiệt độ cao.
22 

                                                           
20

Xem Hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các vật liệu nhựa nhất định, có trong khuyến nghị 7 của 

phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản 

trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này. 
21

Xem Hướng dẫn về việc đánh giá các đặc tính nguy hiểm cháy của vật liệu, đƣợc Tổ chức thông qua 
theo nghị quyết A.166(ES.IV) và Phần 5 - Thử nghiệm về tính dễ cháy bề mặt (thử nghiệm đối với vật 
liệu bề mặt và tấm ván lót sàn boong chính), có trong Phụ lục 1 của Bộ luật Quốc tế về áp dụng các thủ 
tục thử lửa, năm 2010 đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết 
MSC.307(88). 

22
Xem Khuyến nghị về quy trình thử lửa để biết khả năng bắt lửa của các tấm ván lát sàn boong chính, 

đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.687(17). 
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(4)  Khi các khoang hạng "A" hoặc "B" bị xuyên thủng để đi qua cáp điện, đƣờng 

ống, thân ống, ống dẫn, v.v. hoặc để lắp các đầu nối thông gió, thiết bị chiếu sáng và các 

thiết bị tƣơng tự, bố trí sao cho đảm bảo tính toàn vẹn chống cháy của các khoang 

không bị suy giảm. 

(5)  (a)  Trong khu vực sinh hoạt và phục vụ và các trạm điều khiển, các đƣờng 

ống xuyên qua các khoang hạng "A" hoặc "B" phải làm bằng vật liệu đã 

đƣợc phê duyệt có tính đến nhiệt độ mà các khoang đó phải chịu đƣợc. 

Trƣờng hợp Chính quyền cho phép vận chuyển dầu và chất lỏng dễ 

cháy qua các khu vực sinh hoạt và phục vụ, các đƣờng ống dẫn dầu 

hoặc chất lỏng dễ cháy phải làm bằng vật liệu đã đƣợc phê duyệt có tính 

đến nguy cơ cháy. 

(b)  Vật liệu dễ bị nhiệt làm mất tác dụng sẽ không đƣợc sử dụng cho các 

lỗ thông nƣớc qua mạn tàu, ống xả vệ sinh và các cửa xả khác gần 

đƣờng nƣớc và nơi vật liệu bị hỏng trong trƣờng hợp hỏa hoạn sẽ dẫn 

đến nguy cơ nƣớc tràn vào tàu. 

(6) Không sử dụng màng làm từ cellulose-nitrat trong các thiết bị quay phim. 

(7)  Tất cả các thùng rác không phải là thùng chứa chất thải đƣợc sử dụng trong 

chế biến cá phải đƣợc làm bằng vật liệu không cháy, không có lỗ ở các cạnh hoặc đáy. 

(8)  Máy móc chạy máy bơm chuyển dầu, máy bơm dầu nhiên liệu và các máy 

bơm nhiên liệu tƣơng tự khác đều phải đƣợc lắp điều khiển từ xa đặt bên ngoài khu 

vực liên quan để máy có thể dừng lại trong trƣờng hợp hỏa hoạn phát sinh trong khu 

vực đặt máy. 

(9) Phải lắp các khay hứng nƣớc nhỏ giọt để ngăn dầu rò rỉ vào đáy khoang nếu cần. 

(10)  Trong các khoang đƣợc sử dụng để chứa cá, vật liệu cách nhiệt dễ cháy 

phải đƣợc bảo vệ bằng tấm ốp kín. 

Quy định 12  

Bảo quản bình ga và các vật liệu nguy hiểm 

(1)  Các bình chứa khí nén, khí hóa lỏng hoặc khí hòa tan phải đƣợc đánh dấu rõ 

ràng bằng các màu nhận biết theo quy định, có tên và công thức hóa học rõ ràng dễ đọc 

và đƣợc bảo quản đúng cách. 

(2)  Các bình chứa khí dễ cháy hoặc khí nguy hiểm khác và các bình đã hết phải 

đƣợc cất giữ, bảo quản đúng cách trên boong hở và tất cả các van, bộ điều chỉnh áp suất 

và đƣờng ống dẫn từ các bình đó phải đƣợc bảo vệ chống hƣ hỏng. Các bình phải đƣợc 

bảo vệ chống lại sự thay đổi quá mức của nhiệt độ, các tia trực tiếp của mặt trời và sự 
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tích tụ của tuyết. Tuy nhiên, Chính quyền có thể cho phép bảo quản các bình này trong 

các khoang phù hợp với các yêu cầu của khoản (3) đến (5). 

(3)  Các khu vực chứa chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn nhƣ sơn dễ bay hơi, parafin, 

benzole, v.v., và khí hóa lỏng nếu đƣợc phép, chỉ đƣợc tiếp cận trực tiếp từ các boong 

hở. Các thiết bị điều chỉnh áp suất và van xả phải xả trong khoang. Khi vách ngăn ranh 

giới của các ngăn này tiếp giáp với các khu vực kín khác, các vách ngăn này phải kín 

khí. 

(4)  Trừ trƣờng hợp cần thiết để phục vụ trong khu vực, không đƣợc phép sử dụng 

hệ thống dây điện và phụ kiện trong các khoang đƣợc sử dụng để bảo quản chất lỏng 

hoặc khí hóa lỏng rất dễ cháy. Trƣờng hợp lắp đặt các phụ kiện điện này, chúng phải 

đáp ứng yêu cầu của Chính quyền để sử dụng trong môi trƣờng dễ cháy. Phải đảm bảo 

các nguồn nhiệt tránh xa các khu vực này và thông báo "Cấm hút thuốc" và "Nghiêm 

cấm ngọn lửa trần" phải đƣợc hiển thị ở vị trí dễ thấy. 

(5)  Phải cung cấp kho chứa riêng biệt cho từng loại khí nén. Các khoang đƣợc sử 

dụng để bảo quản các loại khí này không đƣợc sử dụng để bảo quản các sản phẩm dễ 

cháy khác cũng nhƣ các dụng cụ hoặc đồ vật không thuộc hệ thống phân phối khí. Tuy 

nhiên, Chính quyền có thể nới lỏng các yêu cầu này khi xem xét đặc tính, thể tích và 

mục đích sử dụng của các loại khí nén đó. 

Quy định 13  

Phƣơng tiện thoát hiểm 

(1)  Cầu thang và thang dẫn đến và đi từ tất cả các khu vực sinh hoạt và trong các 

khu vực mà thuyền viên thƣờng làm việc, trừ các buồng máy, phải đƣợc bố trí để cung 

cấp các phƣơng tiện thoát hiểm để dễ dàng thoát ra boong hở và phƣơng tiện cứu sinh 

sau đó. Đặc biệt, liên quan đến các khu vực này này: 

(a)  ở tất cả các tầng sinh hoạt, phải trang bị ít nhất hai phƣơng tiện thoát 

hiểm đƣợc ngăn cách rộng rãi, có thể bao gồm các phƣơng tiện tiếp 

cận thông thƣờng từ mỗi khu vực hoặc nhóm khu vực hạn chế; 

(b)  (i)  bên dƣới boong hở, phƣơng tiện thoát hiểm chính là cầu 

thang và lối thoát hiểm thứ hai có thể là thân ống hoặc cầu 

thang; và 

(ii)  phía trên boong hở, phƣơng tiện thoát hiểm phải là cầu thang 

hoặc cửa lên boong hở hoặc kết hợp cả hai; 

(c)  đặc biệt, Chính quyền chỉ có thể cho phép một phƣơng tiện thoát 

hiểm, có tính đến tính chất và vị trí của các khu vực và số lƣợng ngƣời 

thƣờng có thể ở hoặc làm việc ở đó; 
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(d)  hành lang hoặc một phần hành lang mà từ đó chỉ có một lối thoát hiểm 

phải có chiều dài không quá 7 m; và 

(e)  chiều rộng và tính liên tục của các phƣơng tiện thoát hiểm phải đáp 

ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(2)  Phải cung cấp hai phƣơng tiện thoát hiểm từ mọi buồng máy hạng A bằng một 

trong các phƣơng tiện sau: 

(a)  hai bộ thang thép đƣợc ngăn cách rộng rãi nhất có thể dẫn đến các cửa 

ở phần trên của khu vực đƣợc ngăn cách tƣơng tự và từ đó có lối ra 

vào boong hở. Nói chung, một trong các thang này phải có nơi trú ẩn 

cứu hỏa liền kề từ phần dƣới của khu vực đến vị trí an toàn bên ngoài 

khu vực. Tuy nhiên, Chính quyền có thể không yêu cầu nơi trú ẩn nhƣ 

vậy nếu có lối thoát an toàn từ phần dƣới của buồng máy do bố trí 

hoặc kích thƣớc đặc biệt của buồng này. Nơi trú ẩn này phải bằng 

thép, đƣợc cách nhiệt, nếu cần, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền và 

đƣợc trang bị cửa thép tự đóng ở đầu dƣới; hoặc là 

(b)  một thang thép dẫn đến cửa ở phần trên của khu vực mà từ đó có lối ra 

vào boong hở và, ngoài ra, ở phần dƣới của khu vực và ở vị trí ngăn 

cách hợp lý với thang dẫn đến, cửa thép có khả năng đƣợc vận hành từ 

mỗi phía và có lối thoát hiểm an toàn từ phần dƣới của khu vực đến 

boong hở. 

(3)  Từ các buồng máy không phải là buồng máy hạng A, phải bố trí các lối thoát 

hiểm đáp ứng yêu cầu của Chính quyềntùy vào bản chất và vị trí của khu vực đó và 

liệu có ngƣời thƣờng làm việc trong khu vực đó hay không. 

(4)  Thang máy không đƣợc coi là một trong những phƣơng tiện thoát hiểm bắt 

buộc. 

Quy định 14  

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy và phun nƣớc tự động (Phƣơng pháp IIF) 

(1)  Trong các tàu áp dụng phƣơng pháp IIF, hệ thống báo động cháy và phun 

nƣớc tự động thuộc loại đã đƣợc phê duyệt và tuân thủ các yêu cầu của quy định này 

phải đƣợc lắp đặt và bố trí để bảo vệ các khu vực sinh hoạt và khu vực phục vụ 

ngoại trừ các khu vực không có rủi ro hỏa hoạn đáng kể, chẳng hạn nhƣ các khu vực 

trống và khu vực vệ sinh. 

(2) (a)  Hệ thống luôn luôn phải có khả năng hoạt động ngay lập tức và thuyền 

viên không cần có bất kỳ hành động nào để thiết lập hoạt động. Hệ 

thống phải thuộc loại ống ƣớt, nhƣng các đoạn nhỏ lộ ra có thể thuộc 
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loại ống khô, theo Chính quyền thì đây là biện pháp phòng ngừa cần 

thiết. Bất kỳ bộ phận nào của hệ thống có thể chịu nhiệt độ đóng băng 

khi hoạt động phải đƣợc bảo vệ thích hợp để chống đóng băng.
23

Hệ 

thống phải đƣợc sạc ở áp suất cần thiết và phải có nguồn cung cấp nƣớc 

liên tục theo quy định của khoản (6)(b). 

(b)  Mỗi đoạn của đầu phun chữa cháy phải có các phƣơng tiện để tự 

động phát tín hiệu báo động bằng âm thanh và hình ảnh tại một hoặc 

nhiều bộ phận chỉ báo bất cứ khi nào đầu phun chữa cháy hoạt động. 

Các bộ phận này phải cho biết hệ thống phục vụ khu vực nào, đám 

cháy xảy ra ở khu vực nào và sẽ đƣợc tập trung trong buồng lái tàu 

và ngoài ra, các báo động bằng hình ảnh và âm thanh từ thiết bị phải 

đƣợc đặt ở một vị trí khác không phải trong buồng lái tàu, để đảm 

bảo thuyền viên nhận đƣợc tín hiệu báo cháy ngay lập tức. Hệ thống 

báo động này phải đƣợc cấu tạo sao cho có thể thông báo bất kỳ sự 

cố nào xảy ra trong hệ thống. 

(3) (a)  Các đầu phun chữa cháy phải đƣợc nhóm thành các khu vực riêng biệt, 

mỗi khu vực không có quá 200 đầu phun chữa cháy. 

(b)  Mỗi khu vực đầu phun chữa cháy đều chỉ đƣợc cách ly bằng một van 

chặn. Van chặn trong mỗi khu vực phải dễ tiếp cận và vị trí của van 

phải đƣợc chỉ dẫn rõ ràng và cố định. Phải trang bị các phƣơng tiện để 

ngăn chặn bất kỳ ngƣời nào không có phận sự sử dụng van chặn. 

(c)  Phải trang bị đồng hồ đo áp suất trong hệ thống ở mỗi van chặn của 

khu vực và tại trạm trung tâm. 

(d)  Các đầu phun chữa cháy phải chống ăn mòn. Trong khu vực sinh hoạt 

và phục vụ, các đầu phun chữa cháy phải hoạt động trong giới hạn 

nhiệt độ từ 68°C đến 79°C, ngoại trừ ở những vị trí nhƣ buồng sấy, 

nơi có thể có nhiệt độ môi trƣờng cao, nhiệt độ vận hành có thể tăng 

lên không quá 30°C so với nhiệt độ tối đa của mũi boong. 

(e)  Phải dán danh sách hoặc kế hoạch tại mỗi khu vực chỉ dẫn cho biết các 

khu vực đƣợc bảo vệ và vị trí của khu vực đối với mỗi khu vực. Phải có 

các hƣớng dẫn thích hợp để kiểm tra và bảo dƣỡng. 

(4)  Các đầu phun chữa cháy phải đƣợc đặt ở vị trí trên cao và đặt cách nhau theo mô 

hình thích hợp để duy trì tốc độ sử dụng trung bình không dƣới 5 l/ m2/phút trên diện 

tích định mức mà các đầu phun chữa cháy bảo vệ. Ngoài ra, Chính quyền có thể cho 
                                                           
23

Xem Hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa đối với việc đóng băng đường ống cứu hỏa, có trong 

khuyến nghị 6 của phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, 

đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này. 
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phép sử dụng các đầu phun chữa cháy cung cấp lƣợng nƣớc đƣợc phân phối thích hợp 

nhƣ đã đƣợc chứng minh là không hiệu quả đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(5)  (a)  Phải trang bị két áp lực có thể tích bằng ít nhất hai lần lƣợng nƣớc quy 

định tại điểm này. Két phải chứa một lƣợng nƣớc ngọt đọng lại, tƣơng 

đƣơng với lƣợng nƣớc sẽ đƣợc bơm ra trong một phút bằng máy bơm 

nêu trong khoảng (6)(b), và phải bố trí các thiết bị để duy trì áp suất 

không khí trong két đảm bảo rằng, khi sử dụng lƣợng nƣớc ngọt đọng 

lại trong két, áp suất sẽ không nhỏ hơn áp suất làm việc của đầu phun 

chữa cháy, cộng với áp suất do cột nƣớc đo từ đáy két đến đầu phun 

chữa cháy cao nhất trong hệ thống. Phải cung cấp các phƣơng tiện 

thích hợp để bổ sung không khí chịu áp suất và bổ sung nƣớc ngọt 

trong két. Phải trang bị ống đo nƣớc để cho biết mức nƣớc chính xác 

trong két. 

(b) Phải trang bị các phƣơng tiện để ngăn nƣớc biển chảy vào két. 

(6)  (a)  Chỉ trang bị máy bơm điện độc lập nhằm mục đích tiếp tục tự động xả 

nƣớc từ các đầu phun chữa cháy. Máy bơm phải tự động hoạt động 

khi giảm áp suất trong hệ thống trƣớc khi lƣợng nƣớc ngọt đọng trong 

két áp lực đƣợc xả hoàn toàn. 

(b)  Máy bơm và hệ thống đƣờng ống phải có khả năng duy trì áp suất 

cần thiết ở mức của đầu phun chữa cháy cao nhất để đảm bảo công 

suất nƣớc liên tục đủ để kiểm soát đồng thời khu vực tối đa đƣợc 

ngăn cách bằng vách ngăn chống cháy của các khoang hạng "A" 

và "B" hoặc có diện tích 280 m
2
, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn theo 

tỷ lệ áp dụng quy định tại khoản (4). 

(c)  Máy bơm phải đƣợc lắp van thử nghiệm có đƣờng ống xả ngắn hở 

đầu ở ống phân phối. Diện tích hiệu dụng qua van và đƣờng ống 

phải đủ để cho phép xả công suất bơm cần thiết trong khi vẫn duy trì 

áp suất trong hệ thống theo quy định tại khoản (5)(a). 

(d)  Cửa nạp thông ra biển của máy bơm, bất cứ khi nào có thể, phải ở 

trong khu vực chứa máy bơm và phải đƣợc bố trí sao cho khi tàu 

nổi, không cần thiết phải ngắt nguồn cung cấp nƣớc biển cho 

máy bơm vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài kiểm tra hoặc sửa 

chữa máy bơm. 

(7)  Máy bơm và két của đầu phun chữa cháy phải đƣợc đặt ở vị trí cách xa buồng 

máy hạng A một cách hợp lý và không đƣợc đặt trong bất kỳ khu vực nào cần đƣợc hệ 

thống vòi phun bảo vệ. 
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(8)  (a)  Phải có ít nhất hai nguồn cung cấp điện cho máy bơm nƣớc biển và hệ 

thống phát hiện cháy và báo động cháy tự động. Nếu máy bơm chạy 

điện, máy bơm phải đƣợc nối với nguồn điện chính do ít nhất hai máy 

phát điện cung cấp. 

(b)  Các ngăn xuất tuyến phải đƣợc bố trí sao cho tránh các khoang bếp, 

các buồng máy và các khu vực kín khác có nguy cơ cháy cao, ngoại 

trừ trƣờng hợp cần thiết phải nối với bảng điện thích hợp. Một trong 

những nguồn cấp điện cho hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy 

phải là nguồn dự phòng. Trƣờng hợp một trong những nguồn cung cấp 

điện cho máy bơm là động cơ đốt trong, ngoài việc tuân thủ các quy 

định của khoản (7), máy bơm phải đƣợc bố trí sao cho ngọn lửa trong 

bất kỳ khu vực đƣợc bảo vệ nào sẽ không ảnh hƣởng đến việc cung 

cấp khí cho động cơ đó. 

(9)  Hệ thống vòi phun phải đƣợc nối với đƣờng ống cứu hỏa của tàu bằng van một 

chiều có thể khóa đƣợc bằng vít ở đầu nối sẽ ngăn chặn dòng chảy ngƣợc từ hệ thống vòi 

phun tới đƣờng ống cứu hỏa. 

(10)  (a)  Van thử nghiệm phải đƣợc cung cấp để thử nghiệm cảnh báo tự 

động cho từng phần của đầu phun chữa cháy bằng cách xả nƣớc 

tƣơng đƣơng với hoạt động của một đầu phun chữa cháy. Van thử 

nghiệm cho từng khu vực phải đƣợc đặt gần van chặn của khu vực 

đó. 

(b)  Phải trang bị các phƣơng tiện để kiểm tra hoạt động tự động của máy 

bơm khi giảm áp suất trong hệ thống. 

(c)  Phải cung cấp các công tắc tại một trong các vị trí chỉ báo nêu trong 

khoản (2)(b) để thử nghiệm cảnh báo và các chỉ báo cho từng khu vực 

đầu phun chữa cháy. 

(11)  Các đầu phun chữa cháy dự phòng phải đƣợc cung cấp cho từng khu vực 

đầu phun chữa cháy đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 15 

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy tự động (Phƣơng pháp IIIF) 

(1)  Trong các tàu áp dụng phƣơng pháp IIIF, hệ thống phát hiện cháy và 

báo động cháy tự động thuộc loại đã đƣợc phê duyệt và tuân thủ các yêu cầu 

của quy định này phải đƣợc lắp đặt và bố trí sao cho có thể phát hiện đám cháy 

trong tất cả các khu vực sinh hoạt và các khu vực phục vụ ngoại trừ các khu vực 

không có nguy cơ cháy đáng kể, chẳng hạn nhƣ khu vực trống và khu vực vệ 

sinh. 
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(2) (a) Hệ thống luôn luôn phải có khả năng hoạt động ngay lập tức và và 

thuyền viên không cần có bất kỳ hành động nào để thiết lập hoạt 

động. 

(b)  Mỗi khu vực đầu báo cháy phải có các phƣơng tiện để tự động đƣa 

ra tín hiệu cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh tại một hoặc nhiều 

thiết bị chỉ thị bất kỳ khi nào bất kỳ đầu báo nào hoạt động. Các 

thiết bị này phải chỉ ra đám cháy đã xảy ra ở khu vực nào có hệ 

thống phục vụ và phải đƣợc tập trung trên buồng lái tàu và các vị trí 

khác nhƣ vậy sẽ đảm bảo thuyền viên nhận đƣợc ngay mọi báo 

động từ hệ thống. Ngoài ra, phải trang bị các thiết bị để đảm bảo 

chuông báo động phát ra trên boong mà đám cháy đã đƣợc phát 

hiện. Hệ thống báo động và phát hiện này phải đƣợc cấu tạo sao 

cho có thể thông báo bất kỳ sự cố nào xảy ra trong hệ thống. 

(3)  Các đầu báo cháy phải đƣợc nhóm thành các khu vực riêng biệt, mỗi khu vực 

có không quá 50 phòng đƣợc hệ thống này phục vụ và có không quá 100 đầu báo. Các 

đầu báo cháy phải đƣợc khoanh vùng để cho biết đám cháy đã xảy ra trên boong nào. 

(4)  Hệ thống sẽ đƣợc kích hoạt bằng nhiệt độ không khí bất thƣờng, nồng độ 

khói bất thƣờng hoặc các yếu tố khác cho thấy có đám cháy mới xảy ra trong bất kỳ 

khu vực nào cần bảo vệ. Các hệ thống nhạy nhiệt độ không khí không hoạt động ở 

nhiệt độ thấp hơn 54°C và phải hoạt động ở nhiệt độ không quá 78°C khi nhiệt độ 

tăng lên các mức đó không quá 1°C mỗi phút. Theo toàn quyền quyết định của 

Chính quyền, nhiệt độ vận hành cho phép có thể tăng lên 30°C so với nhiệt độ tối đa 

của boong trong buồng sấy và những nơi tƣơng tự có nhiệt độ môi trƣờng bình 

thƣờng cao. Các hệ thống nhạy với nồng độ khói phải hoạt động trên cơ sở giảm 

cƣờng độ của chùm ánh sáng truyền qua một lƣợng do Chính quyền quyết định. Các 

phƣơng pháp hoạt động hiệu quả tƣơng đƣơng khác có thể đƣợc chấp nhận theo 

toàn quyền quyết định của Chính quyền. Hệ thống phát hiện không đƣợc sử dụng 

cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phát hiện cháy. 

(5)  Các đầu báo cháy có thể đƣợc bố trí có thể kích hoạt báo động bằng cách mở 

hoặc đóng các tiếp điểm hoặc bằng các phƣơng pháp thích hợp khác. Các đầu báo 

cháy phải đƣợc lắp ở vị trí trên cao và phải đƣợc bảo vệ thích hợp để chống va đập và 

hƣ hỏng. Các đầu báo cháy phải thích hợp để sử dụng trong môi trƣờng biển. Các đầu 

báo cháy này phải đƣợc đặt ở vị trí thoáng, không có chùm tia và các vật khác có khả 

năng cản trở dòng khí nóng hoặc khói đến phần tử nhạy cảm. Các đầu báo cháy hoạt 

động bằng cách đóng các tiếp điểm phải thuộc loại tiếp điểm kín và mạch phải đƣợc 

giám sát liên tục để thông báo sự cố. 

(6)  Ít nhất phải lắp đặt một đầu báo cháy trong mỗi khu vực cần có các phƣơng 

tiện phát hiện và phải có ít nhất một đầu báo cháy cho mỗi khoảng 37 m2 diện tích 
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boong. Trong các khu vực rộng lớn, các đầu báo cháy phải đƣợc bố trí theo kiểu cách 

đều sao cho không có đầu báo nào cách đầu báo kia quá 9 m hoặc cách vách ngăn hơn 

4,5 m. 

(7)  Phải có ít nhất hai nguồn cung cấp điện cho thiết bị điện đƣợc sử dụng để hoạt 

động hệ thống báo động cháy và phát hiện cháy, một trong số đó phải là nguồn dự 

phòng. Nguồn điện phải đƣợc cung cấp thông qua các ngăn xuất tuyến riêng biệt chỉ 

dành riêng cho mục đích đó. Các ngăn xuất tuyến phải chạy qua một công tắc chuyển 

đổi nằm trong trạm điều khiển của hệ thống phát hiện cháy. Hệ thống dây điện phải 

đƣợc bố trí sao cho tránh các khoang bếp, buồng máy và các khu vực kín khác có nguy 

cơ cháy cao, trừ trƣờng hợp cần thiết, để phát hiện cháy trong các khu vực đó hoặc để 

tiếp cận bảng điện thích hợp. 

(8)  (a)  Phải hiển thị danh sách hoặc sơ đồ bên cạnh mỗi thiết bị chỉ báo cho 

biết các khu vực đƣợc bảo vệ và vị trí của khu vực liên quan đến mỗi hệ 

thống. Phải có các hƣớng dẫn thích hợp để kiểm tra và bảo dƣỡng. 

(b)  Phải cung cấp thiết bị để kiểm tra hoạt động chính xác của các đầu 

báo cháy và bộ chỉ báo bằng cách cung cấp các phƣơng tiện để phát 

hiện khí nóng hoặc khói tại các vị trí của đầu báo cháy. 

(9)  Phải cung cấp các đầu báo cháy dự phòng cho từng khu vực đầu báo 

cháy đáp ứng yêu cầu của Chính quyền 

Quy định 16 

Thiết bị chữa cháy cố định trong các khoang hàng có nguy cơ cháy cao 

Các khoang hàng có nguy cơ cháy cao phải đƣợc bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy 

bằng khí cố định hoặc bằng hệ thống chữa cháy có khả năng bảo vệ tƣơng đƣơng, đáp 

ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 17  

Bơm chữa cháy 

(1) Phải cung cấp ít nhất hai máy bơm chữa cháy. 

(2)  Nếu đám cháy ở bất kỳ khoang nào có thể làm cho tất cả các máy bơm chữa 

cháy ngừng hoạt động thì phải có phƣơng tiện thay thế cung cấp nƣớc để chữa cháy. Đối 

với các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên, phƣơng tiện thay thế này phải là máy bơm chữa 

cháy khẩn cấp cố định hoạt động độc lập. Máy bơm chữa cháy khẩn cấp này phải có khả 

năng cung cấp hai vòi nƣớc, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(3)  (a)  Các máy bơm chữa cháy, trừ máy bơm dự phòng, phải có khả năng 

cung cấp một lƣợng nƣớc ở áp suất tối thiểu 0,25 N/mm
2
 để chữa 
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cháy, với tổng công suất (Q) ít nhất: 

Q = (0,15 + 2,25)
2
m

3
/h 

trong đó L, B và D tính bằng mét. 

Tuy nhiên, tổng công suất bắt buộc của các máy bơm chữa cháy không 

đƣợc vƣợt quá 180 m
3
/ giờ. 

(b)  Mỗi máy bơm chữa cháy bắt buộc ngoài bất kỳ máy bơm dự phòng nào 

phải có công suất không dƣới 40% tổng công suất của các máy bơm 

chữa cháy theo quy định của điểm (a) và trong mọi trƣờng hợp phải có 

khả năng cung cấp ít nhất các vòi nƣớc theo yêu cầu của quy định 

19(2)(a). Các máy bơm chữa cháy này phải có khả năng cung cấp cho 

hệ thống chữa cháy chính trong các điều kiện cần thiết. Trƣờng hợp lắp 

đặt nhiều hơn hai máy bơm, công suất của các máy bơm bổ sung đó 

phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(4)  (a)  Máy bơm chữa cháy phải là máy bơm điện chạy động độc lập. Máy 

bơm vệ sinh, máy bơm nƣớc dằn, máy bơm nƣớc chìm hoặc máy bơm 

phục vụ chung có thể đƣợc công nhận là máy bơm chữa cháy, với điều 

kiện máy bơm không đƣợc sử dụng thông thƣờng để bơm dầu và nếu 

máy bơm thỉnh thoảng có nhiệm vụ vận chuyển hoặc bơm dầu nhiên 

liệu, thì cần lắp đặt các thiết bị chuyển đổi phù hợp. 

(b)  Phải trang bị các van giảm áp cùng với tất cả các máy bơm chữa 

cháy nếu các máy bơm có khả năng tạo ra áp suất vƣợt quá áp suất 

thiết kế của các đƣờng ống dẫn nƣớc, trụ nƣớc chữa cháy và vòi 

phun nƣớc. Các van này phải đƣợc đặt và điều chỉnh sao cho tránh 

đƣợc áp suất quá cao trong bất kỳ hệ thống đƣờng dây chữa cháy 

nào. 

(c)  Máy bơm chữa cháy hoạt động bằng nguồn điện dự phòng phải là máy 

bơm khép kín cháy độc lập có động cơ chính của động cơ diesel riêng 

và nguồn cung cấp nhiên liệu đƣợc lắp ở vị trí dễ tiếp cận bên ngoài 

khoang chứa máy bơm chữa cháy chính, hoặc chạy bằng máy phát 

điện khép kín, có thể là máy phát điện dự phòng nêu trong quy định 

IV/17, có đủ công suất và đƣợc bố trí ở nơi an toàn bên ngoài buồng 

máy và tốt nhất là phía trên boong thao tác. Máy bơm chữa cháy khẩn 

cấp phải có khả năng hoạt động trong thời gian ít nhất là 3 giờ. 

(d)  Máy bơm chữa cháy khẩn cấp, van hút nƣớc biển và các van cần thiết 

khác phải hoạt động đƣợc từ các khoang bên ngoài chứa máy bơm 

chữa cháy chính ở vị trí không có khả năng bị ngắt do đám cháy trong 



-77- 

 

  

các khoang đó. 

Quy định 18  

Đƣờng ống cứu hỏa chính 

(1) (a)  Trong trƣờng hợp cần có nhiều trụ nƣớc chữa cháy để cung cấp số 

lƣợng vòi nƣớc theo yêu cầu của quy định 19(2)(a), thì phải trang bị 

đƣờng ống cứu hỏa chính. 

(b)  Đƣờng ống cứu hỏa chính không đƣợc có mối nối nào khác với các 

đƣờng ống cần thiết cho chữa cháy, ngoại trừ mục đích rửa boong và 

xích neo và vận hành các đầu phun nƣớc la canh tùy thuộc vào hiệu quả 

của hệ thống chữa cháy đang đƣợc duy trì. 

(c)  Trong trƣờng hợp đƣờng ống cứu hỏa chính không tự thoát nƣớc, phải 

lắp các van thoát nƣớc thích hợp ở những nơi có thể xảy ra hƣ hỏng do 

sƣơng giá.
24 

(2) (a)  Đƣờng kính của đƣờng ống cứu hỏa chính và đƣờng ống dẫn nƣớc phải 

đủ để phân phối hiệu quả lƣu lƣợng tối đa cần thiết từ hai máy bơm 

chữa cháy hoạt động đồng thời hoặc 140 m
3
/ giờ, tùy giá trị nào nhỏ 

hơn. 

(b)  Với hai máy bơm cung cấp nƣớc đồng thời qua các vòi phun theo yêu 

cầu của quy định 19(5) lƣợng nƣớc quy định tại điểm (a), qua bất kỳ trụ 

nƣớc chữa cháy nào liền kề, phải duy trì áp suất tối thiểu 0,25 N/mm
2
 ở 

tất cả các trụ nƣớc chữa cháy. 

Quy định 19 

Trụ nƣớc chữa cháy, ống vòi rồng và vòi phun 

(1) (a)  Số lƣợng ống vòi rồng đƣợc trang bị phải bằng số lƣợng trụ nƣớc 

chữa cháy đƣợc bố trí theo khoản (2) và một ống vòi rồng dự phòng. 

Số lƣợng này không bao gồm bất kỳ ống vòi rồng nào đƣợc yêu cầu 

trong bất kỳ buồng động cơ hoặc nồi hơi nào. Chính quyền có thể 

tăng số lƣợng ống vòi rồng cần thiết để đảm bảo luôn có đủ số lƣợng 

ống và có thể tiếp cận ống, tùy vào kích thƣớc của tàu. 

(b)  Các ống vòi rồng phải bằng vật liệu đã đƣợc phê duyệt và có đủ chiều 

dài để phun vòi nƣớc tới bất kỳ khu vực nào mà chúng cần sử dụng. 

Chiều dài tối đa của ống vòi rồng phải là 20 m. Mỗi ống vòi rồng phải có 

                                                           
24

Xem Hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa chống đóng băng nguồn điện chữa cháy, có trong 

khuyến nghị 6 của phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, 

đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này 
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một vòi phun và các khớp nối cần thiết. Các ống vòi rồng, cùng với các 

phụ kiện và dụng cụ cần thiết, phải luôn có sẵn để sử dụng ở những vị trí 

dễ thấy gần các trụ nƣớc chữa cháy hoặc đầu nối. 

(2) (a)  Số lƣợng và vị trí của các trụ nƣớc chữa cháy phải sao cho ít nhất hai vòi 

nƣớc không phát ra từ cùng một trụ nƣớc chữa cháy, một trong số đó 

phải từ một chiều dài của ống vòi rồng, có thể chạm tới bất kỳ khu vực 

nào của tàu mà thuyền viên thƣờng tiếp cận trong khi lái tàu. 

(b)  Tất cả các trụ nƣớc chữa cháy cần thiết phải đƣợc lắp với các ống 

vòi rồng có vòi phun kép nhƣ quy định của khoản (5). Trụ nƣớc 

chữa cháy phải đƣợc đặt gần lối vào của khu vực cần bảo vệ. 

(3)  Không sử dụng các vật liệu dễ bị nhiệt làm mất tác dụng cho đƣờng ống cứu 

hỏa chính và trụ nƣớc chữa cháy, trừ khi có biện pháp bảo vệ phù hợp. Các đƣờng ống 

và trụ nƣớc chữa cháy phải đƣợc bố trí sao cho các ống vòi rồng có thể dễ dàng nối với 

chúng. Trong các tàu chở hàng hóa trên boong, vị trí của các trụ nƣớc chữa cháy phải 

luôn dễ tiếp cận và các đƣờng ống phải đƣợc bố trí càng xa càng tốt để tránh rủi ro hƣ 

hỏng hàng hóa đó. Trừ khi lắp đặt một ống vòi rồng và vòi phun cho mỗi trụ nƣớc chữa 

cháy, thì các khớp nối của ống vòi rồng và vòi phun phải có khả năng thay thế hoàn 

toàn cho nhau. 

(4)  Phải lắp một vòi hoặc van cho mỗi ống vòi rồng để có thể tháo bất kỳ ống vòi 

rồng nào ra trong khi máy bơm chữa cháy đang hoạt động. 

(5)  (a)  Kích thƣớc vòi tiêu chuẩn phải là 12 mm, 16 mm và 19 mm hoặc 

càng gần càng tốt. Các vòi phun có đƣờng kính lớn hơn có thể đƣợc 

phép sử dụng theo toàn quyền quyết định của Chính quyền. 

(b)  Đối với các khu vực sinh hoạt và phục vụ, không cần sử dụng kích 

thƣớc vòi phun lớn hơn 12 mm. 

(c)  Đối với buồng máy và các vị trí bên ngoài, kích thƣớc vòi phun phải 

sao cho đạt đƣợc lƣu lƣợng lớn nhất có thể từ hai vòi phun ở áp suất 

quy định trong quy định 18(2)(b) từ máy bơm nhỏ nhất, với điều kiện 

không cần sử dụng kích thƣớc vòi phun lớn hơn hơn 19 mm. 

Quy định 20  

Bình chữa cháy
25 

(1)  Bình chữa cháy phải là loại đã đƣợc phê duyệt. Dung tích của bình chữa cháy 

lỏng xách tay bắt buộc không đƣợc quá 13,5 l và không đƣợc dƣới 9 l. Các bình chữa 

                                                           
25

Xem Hướng dẫn cải tiến cho bình chữa cháy xách tay hàng hải, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị 

quyết A.951 (23). 
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cháy khác không đƣợc vƣợt quá khả năng di chuyển tƣơng đƣơng của bình chữa 

cháy lỏng 13,5 l và không đƣợc nhỏ hơn khả năng chữa cháy tƣơng đƣơng của bình 

chữa cháy lỏng 9 l. Chính quyền phải xác định sự tƣơng đƣơng của các bình chữa 

cháy. 

(2) Phải cung cấp sạc dự phòng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(3)  Không đƣợc phép sử dụng các bình chữa cháy có chứa phƣơng tiện chữa cháy 

mà theo Chính quyền, tự nó hoặc trong các điều kiện sử dụng dự kiến thải ra khí độc 

với số lƣợng có thể gây nguy hiểm cho con ngƣời. 

(4)  Các bình chữa cháy phải đƣợc kiểm tra định kỳ và trải qua các thử nghiệm theo 

quy định của Chính quyền. 

(5)  Thông thƣờng, một trong các bình chữa cháy xách tay đƣợc sử dụng trong khu 

vực nào phải đƣợc xếp gần lối vào khu vực đó. 

Quy định 21  

Bình chữa cháy xách tay trong các trạm điều khiển  

và các khu vực sinh hoạt và phục vụ 

(1)  Ít nhất phải trang bị năm bình chữa cháy xách tay đã đƣợc phê duyệt trong các 

trạm điều khiển và các khu vực sinh hoạt và phục vụ, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(2)  Phải cung cấp sạc dự phòng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 22  

Thiết bị chữa cháy trong buồng máy 

(1) (a) Các khu vực chứa nồi hơi đốt dầu hoặc các bộ phận dầu nhiên liệu 

phải đƣợc trang bị một trong các hệ thống chữa cháy cố định sau đây, 

đáp ứng yêu cầu của Chính quyền: 

(i) hệ thống phun nƣớc áp lực; 

(ii) hệ thống khí chữa cháy; 

(iii)  hệ thống chữa cháy sử dụng hơi từ chất lỏng hóa hơi có độc 

tính thấp; hoặc là 

(iv)  hệ thống chữa cháy sử dụng bọt có độ giãn nở cao. 

Trƣờng hợp buồng máy và buồng lò hơi không hoàn toàn tách biệt 

hoặc nếu dầu nhiên liệu có thể chảy từ buồng nồi hơi vào buồng máy 

thì buồng động cơ và nồi hơi kết hợp đƣợc coi là một khoang. 
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(b)  Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị mới của hệ thống hydrocacbon 

halogen hóa làm phƣơng tiện chữa cháy trên các tàu mới và hiện có. 

(c)  Mỗi buồng nồi hơi phải đƣợc trang bị ít nhất một bộ thiết bị tạo 

bọt khí xách tay đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(d)  Ít nhất phải trang bị hai bình chữa cháy xách tay đã đƣợc phê duyệt xả 

bọt hoặc tƣơng đƣơng trong mỗi khu vực đốt trong mỗi buồng nồi hơi 

và mỗi khu vực có một phần hệ thống dầu nhiên liệu. Ít nhất bình chữa 

cháy dạng bọt đã đƣợc phê duyệt có dung tích tối thiểu 135 l hoặc 

tƣơng đƣơng phải đƣợc trang bị các ống trên cuộn thích hợp có thể tiếp 

cận bất kỳ khu vực nào của buồng nồi hơi. Chính quyền có thể nới lỏng 

các yêu cầu của điểm này, tùy vào quy mô và tính chất của khu vực cần 

đƣợc bảo vệ. 

(e)  Trong mỗi khu vực đốt, phải có một thùng chứa cát, mùn cƣa tẩm 

sôđa hoặc các vật liệu khô khác đã đƣợc phê duyệt, với số lƣợng theo 

quy định của Chính quyền. Ngoài ra, có thể trang bị bình chữa cháy 

xách tay đã đƣợc phê duyệt. 

(2)  Khu vực chứa động cơ đốt trong dùng cho máy đẩy chính hoặc cho các mục 

đích khác, khi động cơ đó có tổng công suất tối thiểu 750 kW, phải có các thiết bị sau: 

(a)  một trong các hệ thống chữa cháy theo quy định của khoản (1)(a); 

(b)  ít nhất một bộ thiết bị bọt khí xách tay đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền; và 

(c)  trong mỗi khu vực nhƣ vậy, các bình chữa cháy dạng bọt đã đƣợc phê 

duyệt, mỗi bình có dung tích ít nhất là 45 l hoặc tƣơng đƣơng, đủ số 

lƣợng để phun bọt hoặc vật liệu tƣơng đƣơng vào bất kỳ bộ phận nào 

của hệ thống áp suất dầu bôi trơn và nhiên liệu, bánh răng và các nguy 

cơ cháy nổ khác. Ngoài ra, phải cung cấp đủ số lƣợng bình chữa cháy 

dạng bọt xách tay hoặc bình chữa cháy tƣơng đƣơng đƣợc bố trí sao 

cho bình chữa cháy cách bất kỳ điểm nào trong khu vực khoảng cách 

đi bộ không quá 10 m, với điều kiện phải có ít nhất hai bình chữa cháy 

nhƣ vậy trong mỗi khu vực này. Đối với các khu vực nhỏ hơn, Chính 

quyền có thể nới lỏng các yêu cầu này. 

(3)  Các khu vực chứa tuabin hơi nƣớc hoặc động cơ hơi nƣớc khép kín đƣợc sử 

dụng cho máy đẩy chính hoặc cho các mục đích khác, khi máy móc đó có tổng công 

suất tối thiểu 750 kW phải có các thiết bị sau: 

(a)  mỗi bình chữa cháy dạng bọt có dung tích ít nhất là 45 l, hoặc tƣơng 
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đƣơng, đủ số lƣợng để phun bọt hoặc vật liệu tƣơng đƣơng vào bất kỳ 

bộ phận nào của hệ thống bôi trơn cƣỡng bức, vào bất kỳ bộ phận nào 

của vỏ bao quanh các bộ phận bôi trơn cƣỡng bức của tuabin, động cơ 

hoặc bánh răng liên quan, và bất kỳ nguy cơ cháy nổ nào khác. Với 

điều kiện là không cần các bình chữa cháy nhƣ vậy nếu trang bị thiết 

bị bảo vệ ít nhất tƣơng đƣơng với quy định của điểm này trong các 

khu vực nhƣ vậy bằng một hệ thống chữa cháy cố định đƣợc lắp đặt 

theo quy định của khoản (1)(a); và 

(b)  Phải bố trí đủ số lƣợng bình chữa cháy dạng bọt xách tay hoặc loại 

tƣơng đƣơng sao cho bình chữa cháy cách bất kỳ điểm nào trong khu 

vực khoảng cách đi bộ không quá 10 m; với điều kiện là phải có ít 

nhất hai bình chữa cháy nhƣ vậy trong mỗi khu vực, và không cần 

các bình chữa cháy này ngoài bất kỳ bình chữa cháy nào đƣợc trang 

bị theo khoản (2)(c). 

(4)  Trƣờng hợp, theo Chính quyền, nguy cơ cháy nổ tồn tại trong bất kỳ buồng 

máy nào mà không có quy định cụ thể nào về các thiết bị chữa cháy đƣợc quy định tại 

các khoản (1), (2) và (3), thì phải trang bị rong, hoặc liền kề, khu vực đó có một số 

bình chữa cháy xách tay đã đƣợc phê duyệt hoặc các phƣơng tiện chữa cháy khác đáp 

ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(5)  Trƣờng hợp lắp đặt các hệ thống chữa cháy cố định không theo yêu cầu của 

phần này, các hệ thống đó phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(6)  Đối với bất kỳ buồng máy hạng A nào có lối vào ở mức thấp so với đƣờng 

hầm trục liền kề, ngoài cửa kín nƣớc và ở phía cách xa buồng máy đó, phải có cửa 

chống cháy bằng thép nhẹ có khả năng mở từ mỗi bên của cửa. 

Quy định 23  

Mặt bích nối bờ quốc tế 

(1)  Phải có ít nhất một mặt bích nối bờ quốc tế theo quy định khoản (2). 

(2)  Kích thƣớc tiêu chuẩn của các mặt bích nối bờ quốc tế phải phù hợp với bảng 

sau: 

Mô tả  Kích thƣớc 

Đƣờng kính ngoài  178 mm 

Đƣờng kính trong  64 mm 

Đƣờng kính bulông  132 mm 



-82- 

 

  

lắp ghép 

Khe trong mặt bích  4 lỗ có đƣờng kính 19 mm đƣợc đặt cách đều nhau trên 

một vòng tròn bu lông có đƣờng kính trên, có rãnh ở 

ngoại vi mặt bích 

Độ dày mặt bích  tối thiểu 14,5 mm  

Bu lông và đai ốc  4, mỗi đƣờng kính 16 mm và dài 50 mm 

(3)  Bích nối này phải đƣợc chế tạo bằng vật liệu phù hợp với áp suất làm việc 1 

N/mm
2
. 

(4)  Mặt bích phải có mặt phẳng ở một bên và mặt kia phải có khớp nối đƣợc gắn cố 

định vào đó sẽ vừa vặn với trụ nƣớc chữa cháy và ống vòi rồng của tàu. Bích nối phải 

đƣợc giữ trên tàu cùng với gioăng bằng vật liệu bất kỳ phù hợp với áp suất làm việc 1 

N/mm
2
, cùng với bốn bu lông 16 mm chiều dài 50 mm và tám vòng đệm. 

(5)  Phải có sẵn các phƣơng tiện cho phép sử dụng bích nối nhƣ vậy ở cả hai phía 

của tàu. 

Quy định 24  

Trang phục của nhân viên cứu hỏa 

(1) Phải mang ít nhất hai bộ trang phục của nhân viên cứu hỏa đáp ứng yêu cầu của 

Cục Hàng hỏa. 

(2)  Trang phục của nhân viên cứu hỏa phải đƣợc cất giữ sao cho dễ tiếp cận và sẵn 

sàng sử dụng và phải đƣợc cất giữ ở những vị trí cách xa nhau. 

Quy định 25  

Sơ đồ kiểm soát cháy 

Phải có sơ đồ kiểm soát cháy gắn cố định đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 26  

Sẵn sàng cung cấp các thiết bị chữa cháy 

Các thiết bị chữa cháy phải đƣợc bảo quản tốt và luôn luôn có sẵn để sử dụng ngay lập 

tức. 

Quy định 27  

Chấp nhận thiết bị thay thế 

Trong phần này, trƣờng hợp có quy định cụ thể bất kỳ loại thiết bị, dụng cụ, 
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phƣơng tiện chữa cháy hoặc thiết bị đặc biệt nào, có thể cho phép sử dụng bất kỳ 

loại thiết bị nào khác, v.v., với điều kiện Chính quyền cho rằng thiết bị hiệu quả. 
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PHẦN C  

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG CÁC TÀU  

CÓ CHIỀU DÀI TỪ 45 MÉT TRỞ LÊN NHƢNG DƢỚI 60 MÉT 

Quy định 28  

Kết cấu chống cháy 

(1)  Thân tàu, kết cấu thƣợng tầng, vách ngăn kết cấu, boong và các phòng trên 

boong phải đƣợc kết cấu bằng vật liệu không cháy. Chính quyền có thể cho phép sử 

dụng kết cấu dễ cháy, với điều kiện tuân thủ các yêu cầu của quy định này và các 

yêu cầu chữa cháy bổ sung của quy định 40(3). 

(2)  (a)  Trong các tàu, thân tàu đƣợc làm bằng vật liệu không cháy, các boong 

và vách ngăn ngăn cách khoang máy hạng A với khu vực sinh hoạt, 

khu vực phục vụ hoặc trạm điều khiển phải đƣợc kết cấu theo tiêu 

chuẩn loại "A-60", trong trƣờng hợp buồng máy hạng A không đƣợc 

trang bị hệ thống chữa cháy cố định và theo tiêu chuẩn loại "A-30" 

trong trƣờng hợp lắp đặt hệ thống này. Các boong và vách ngăn ngăn 

cách các buồng máy khác với khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ và 

trạm điều khiển phải đƣợc thi công theo tiêu chuẩn loại "A-0". Các 

boong và vách ngăn ngăn cách các trạm điều khiển với các khu vực 

sinh hoạt và phục vụ phải đƣợc thi công theo tiêu chuẩn loại "A", 

đƣợc cách nhiệt đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, ngoại trừ việc 

Chính quyền có thể cho phép lắp đặt các khoang hạng "B-15" để ngăn 

cách các khu vực nhƣ cabin của thuyền trƣởng với buồng lái tàu. 

(b)  Đối với tàu thuyền, thân tàu đƣợc làm bằng vật liệu dễ cháy, các 

boong và vách ngăn ngăn cách buồng máy với khu vực sinh hoạt, 

khu vực phục vụ hoặc trạm điều khiển phải đƣợc thi công theo tiêu 

chuẩn loại "F" hoặc "B-15". Ngoài ra, các vách buồng máy phải ngăn 

khói đi qua càng nhiều càng tốt. Các boong và vách ngăn ngăn cách 

giữa các trạm điều khiển với khu vực sinh hoạt và phục vụ phải đƣợc 

thi công theo tiêu chuẩn loại "F". 

(3)  (a)  Đối với tàu thuyền, thân tàu đƣợc đóng bằng vật liệu không cháy, 

vách ngăn của hành lang dành cho khu vực sinh hoạt, khu vực phục 

vụ và trạm điều khiển phải thuộc khoang hạng "B-15". 

(b)  Đối với tàu thuyền, thân tàu đƣợc làm bằng vật liệu dễ cháy, vách 

ngăn của hành lang phục vụ không gian lƣu trú, không gian phục 

vụ và trạm điều khiển phải thuộc phân cấp "F". 

(c)  Mọi vách ngăn theo quy định của điểm (a) hoặc (b) đều phải kéo dài từ 

boong này sang boong khác trừ khi trần liên tục cùng loại với vách ngăn 
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đƣợc lắp ở cả hai mặt của vách ngăn, trong trƣờng hợp đó vách ngăn có 

thể kết thúc tại trần liên tục. 

(4)  Cầu thang bên trong dành cho khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ hoặc trạm 

điều khiển phải bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng khác. Các cầu thang nhƣ vậy phải 

nằm trong các hố cầu thang đƣợc xây dựng bằng các khoang hạng "F" trong các tàu mà 

thân tàu đƣợc làm bằng vật liệu dễ cháy, hoặc các khoang hạng "B-15" trong các tàu mà 

thân tàu đƣợc làm bằng vật liệu không cháy, với điều kiện là, trong trƣờng hợp cầu 

thang chỉ đi qua một tầng, cầu thang chỉ cần bao quanh ở một tầng. 

(5)  Các cửa và các cách đóng khác của các lỗ ở các vách ngăn và boong nêu 

tại khoản (2) và (3), các cửa lắp vào hố cầu thang nêu tại khoản (4) và các cửa 

lắp trong vỏ động cơ và nồi hơi, phải càng xa càng tốt tƣơng đƣơng về khả năng 

chống cháy đối với các khoang có lắp chúng. Các cửa vào buồng máy hạng A 

phải tự đóng. 

(6)  Các máng cáp của thang máy đi qua các khu vực sinh hoạt và phục vụ phải 

đƣợc làm bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng và phải đƣợc trang bị các phƣơng 

tiện đóng lại ngăn gió lùa và khói. 

(7)  (a)  Trong các tàu, thân tàu đƣợc đóng bằng vật liệu dễ cháy, vách ngăn 

ranh giới và sàn của khu vực chứa bất kỳ nguồn điện dự phòng nào 

và các vách ngăn và boong giữa các khoang bếp, buồng sơn, phòng 

đèn hoặc bất kỳ khoang kho nào có chứa một lƣợng đáng kể các vật 

liệu dễ cháy, và khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ hoặc trạm điều 

khiển phải đƣợc đóng nhƣ khoang hạng "F" hoặc "B-15". 

(b)  Trong các tàu, thân tàu đƣợc đóng bằng vật liệu không cháy, các 

boong và vách ngăn nêu tại điểm (a) phải là các khoang hạng "A", 

đƣợc cách nhiệt đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, có tính đến rủi ro 

cháy, trừ khi Chính quyền có thể chấp nhận các khoang hạng "B-15" 

giữa khoang bếp và khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ và trạm điều 

khiển khi khoang bếp chỉ có lò sƣởi bằng điện, thiết bị đun nƣớc nóng 

bằng điện hoặc các thiết bị đƣợc làm nóng bằng điện khác. 

(c) Các sản phẩm dễ cháy phải đƣợc đựng trong các thùng kín phù hợp. 

(8)  Trƣờng hợp các vách ngăn hoặc boong theo khoản (2), (3), (5) hoặc (7) thuộc 

các khoang hạng "A", "B" hoặc "F", đƣợc xuyên qua để đi cáp điện, đƣờng ống, 

máng, ống dẫn, v.v., phải bố trí sao cho đảm bảo tính toàn vẹn chống cháy của khoang 

không bị suy giảm. 

(9)  Các buồng khí kín phía sau trần, vách ngăn hoặc lớp lót trong các khu vực sinh 

hoạt, khu vực phục vụ và trạm điều khiển phải đƣợc phân cách bằng các cửa chặn luồng 
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gió khít nhau, cách nhau không quá 7 m. 

(10) Cửa sổ và cửa trời của buồng máy phải nhƣ sau: 

(a)  trƣờng hợp có thể mở cửa trời, các cửa này phải có khả năng đóng lại từ 

bên ngoài buồng. Cửa trời có các ô kính phải đƣợc lắp cố định bằng 

cửa chớp bên ngoài bằng thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng khác; 

(b)  không đƣợc lắp kính hoặc các vật liệu tƣơng tự vào vách buồng máy. 

Điều này không ngăn cản việc sử dụng kính cốt lƣới thép cho cửa trời 

và kính trong các phòng điều khiển trong buồng máy; và 

(c)  sử dụng kính cốt lƣới thép trong các cửa trời nêu tại điểm (a). 

(11)  Vật liệu cách nhiệt trong khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ ngoại trừ 

khoang làm lạnh gia dụng, trạm điều khiển và buồng máy phải không cháy. Bề mặt 

của lớp cách nhiệt đƣợc trang bị trên vách bên trong của các buồng máy hạng A phải 

không thấm dầu hoặc hơi dầu. 

(12)  Trong các khoang đƣợc sử dụng để chứa cá, vật liệu cách nhiệt dễ cháy 

phải đƣợc bảo vệ bằng tấm ốp kín. 

(13)  Bất chấp các yêu cầu của quy định này, Chính quyền có thể chấp nhận các 

khoang hạng "A-0" thay cho các khoang hạng "B-15" hoặc "F", tùy vào lƣợng vật liệu 

dễ cháy đƣợc sử dụng trong các khu vực liền kề. 

Quy định 29  

Hệ thống thông gió 

(1)  Trừ trƣờng hợp quy định trong quy định 30(2), phải trang bị các phƣơng tiện để 

tắt quạt và đóng các lỗ chính của hệ thống thông gió từ bên ngoài các khu vực đƣợc sử 

dụng. 

(2)  Phải trang bị các phƣơng tiện phải để đóng các khu vực hình các không gian 

hình vòng xung quanh ống khói từ một vị trí an toàn. 

(3)  Có thể cho phép sử dụng các lỗ thông gió trong và dƣới các cửa trong vách ngăn 

hành lang ngoại trừ không sử dụng các lỗ này trong và dƣới các cửa hố cầu thang. Các lỗ 

chỉ đƣợc trang bị ở nửa dƣới của cửa. Trƣờng hợp lỗ đó ở trong hoặc dƣới cửa ra vào, 

tổng diện tích thực của lỗ hoặc các lỗ đó không đƣợc vƣợt quá 0,05 m
2
. Khi lỗ bị cắt 

trong cửa, cửa phải đƣợc lắp với lƣới tản nhiệt làm bằng vật liệu không cháy. 

(4)  Các ống thông gió của buồng máy hạng A hoặc khoang bếp nói chung không 

đƣợc đi qua khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ hoặc trạm điều khiển. Trƣờng hợp 

Chính quyền cho phép bố trí nhƣ vậy, các ống dẫn phải đƣợc làm bằng thép hoặc vật 
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liệu tƣơng đƣơng và đƣợc bố trí để bảo vệ tính toàn vẹn của các khoang.  

(5)  Các ống thông gió của khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ hoặc trạm điều 

khiển nói chung không đƣợc đi qua các buồng máy hạng A hoặc qua các khoang bếp. 

Trƣờng hợp Chính quyền cho phép bố trí nhƣ vậy, các ống dẫn phải đƣợc làm bằng 

thép hoặc vật liệu tƣơng đƣơng và đƣợc bố trí để bảo vệ tính toàn vẹn của các khoang. 

(6)  Các khoang kho chứa một lƣợng lớn các sản phẩm dễ cháy nổ phải đƣợc bố trí 

hệ thống thông gió tách biệt với các hệ thống thông gió khác. Hệ thống thông gió phải 

đƣợc bố trí ở các tầng cao và thấp và các cửa nạp và xả của quạt thông gió phải đƣợc bố 

trí ở những khu vực an toàn. Các lƣới thép bảo vệ thích hợp để ngăn chặn tia lửa điện 

phải đƣợc lắp trên các lỗ thông gió của cửa nạp và xả. 

(7)  Hệ thống thông gió của buồng máy phải độc lập với các hệ thống phục vụ 

các khu vực khác. 

(8)  Trƣờng hợp các máng hoặc ống dẫn phục vụ các khu vực ở cả hai phía của vách 

ngăn hoặc boong hạng "A", phải lắp các van chặn lửa để lửa cháy lan và khói giữa các 

khoang. Các van chặn lửa thủ công phải hoạt động đƣợc từ cả hai phía của vách ngăn 

hoặc boong. Trƣờng hợp các máng hoặc ống dẫn có tiết diện vƣợt quá 0,02 m
2
 đi qua 

các vách ngăn hoặc boong hạng "A", phải lắp các bộ giảm chấn tự đóng. Các máng phục 

vụ các khoang chỉ nằm ở một phía của các vách ngăn nhƣ vậy phải tuân theo quy định 

9(1)(b). 

Quy định 30  

Hệ thống sƣởi 

(1)  Lò sƣởi điện phải đƣợc cố định ở vị trí và đƣợc kết cấu sao cho giảm thiểu rủi 

ro hỏa hoạn đến mức thấp nhất. Không đƣợc lắp lò sƣởi điện với bộ phận tiếp xúc đến 

mức quần áo, rèm cửa hoặc các vật liệu tƣơng tự khác có thể bị cháy xém hoặc bốc cháy 

do nhiệt từ bộ phận đó. 

(2)  Không đƣợc phép sƣởi bằng phƣơng tiện cháy nổ. Bếp sƣởi và các thiết bị 

tƣơng tự khác phải đƣợc bảo đảm chắc chắn và phải có đủ các biện pháp bảo vệ và 

cách nhiệt chống cháy bên dƣới và xung quanh các thiết bị đó và theo chiều của ống 

thông hơi. Các ống thông hơi của bếp đốt nhiên liệu rắn phải đƣợc bố trí và thiết kế 

sao cho giảm thiểu khả năng bị tắc nghẽn do các sản phẩm cháy và phải có sẵn 

phƣơng tiện để làm sạch. Van chặn lửa để hạn chế gió lùa trong các ống thông hơi, 

khi đóng, vẫn để một diện tích thích hợp trống. Các khu vực lắp đặt bếp phải có quạt 

thông gió có diện tích đủ để cung cấp đủ không khí đốt cháy cho bếp. Các quạt thông 

gió này không đƣợc có phƣơng tiện đóng và vị trí của quạt phải đảm bảo không cần 

thiết bị đóng theo quy định II/9. 

(3)  Không đƣợc phép sử dụng các thiết bị khí đốt ngọn lửa trần, ngoại trừ bếp nấu 
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ăn và máy nƣớc nóng. Khu vực có bất kỳ bếp nấu hoặc máy nƣớc nóng nào nhƣ vậy 

phải có hệ thống thông gió thích hợp để loại bỏ khói và khí ga có thể rò rỉ đến nơi an 

toàn. Tất cả các đƣờng ống dẫn khí đốt từ bình chứa đến bếp nấu hoặc máy nƣớc nóng 

phải bằng thép hoặc vật liệu đã đƣợc phê duyệt khác. Các thiết bị ngắt ga an toàn tự 

động phải đƣợc lắp để hoạt động khi mất áp suất trong đƣờng ống ga chính hoặc sự cố 

ngọn lửa trên bất kỳ thiết bị nào. 

Quy định 31  

Các hạng mục khác
26 

(1)  Các bề mặt tiếp xúc trong khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ, trạm điều 

khiển, hành lang và hố cầu thang và các bề mặt che khuất phía sau vách ngăn, trần, 

tấm ốp và lớp lót trong khu vực sinh hoạt, khu vực phục vụ và trạm điều khiển phải có 

đặc tính cháy lan thấp.
27 

(2)  Tất cả các bề mặt tiếp xúc của kết cấu nhựa gia cƣờng bằng thủy tinh trong khu 

vực sinh hoạt và phục vụ, trạm điều khiển, buồng máy hạng A và các buồng máy khác 

có nguy cơ cháy tƣơng tự phải có lớp ép cuối cùng bằng nhựa đã đƣợc phê duyệt có đặc 

tính chống cháy vốn có hoặc đƣợc phủ một lớp sơn chống cháy đã đƣợc phê duyệt 

hoặc đƣợc bảo vệ bằng vật liệu không cháy. 

(3)  Sơn, vecni và các vật liệu hoàn thiện khác đƣợc sử dụng trên bề mặt nội thất lộ 

ra không đƣợc sinh ra quá nhiều khói hoặc khí hoặc hơi độc. Chính quyền phải cho 

rằng các vật liệu này không có tính chất gây ra nguy cơ hỏa hoạn quá mức. 

(4)  Các tấm ván lát sàn boong chính trong khu vực sinh hoạt và phục vụ và các 

trạm điều khiển, phải bằng vật liệu đã đƣợc phê duyệt không dễ bắt lửa hoặc phát 

sinh các nguy cơ độc hại hoặc nổ ở nhiệt độ cao.
28 

(5)  (a)  Trong khu vực sinh hoạt và phục vụ và các trạm điều khiển, các đƣờng 

ống xuyên qua các khoang hạng "A" hoặc "B" phải làm bằng vật liệu đã 

đƣợc phê duyệt tùy vào nhiệt độ mà các khoang đó phải chịu đƣợc. 

Trƣờng hợp Chính quyền cho phép vận chuyển dầu và chất lỏng dễ cháy 

qua các khu vực sinh hoạt và phục vụ, các đƣờng ống dẫn dầu hoặc chất 

lỏng dễ cháy phải làm bằng vật liệu đã đƣợc phê duyệt có tính đến nguy cơ 

                                                           
26

Xem Hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các vật liệu nhựa nhất định, có trong khuyến nghị 7 của 

phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản 

trong phụ lục 3 của văn bản hợp nhất này. 
27

Xem Hướng dẫn về việc đánh giá các đặc tính nguy hiểm cháy của vật liệu, đƣợc Tổ chức thông qua 

theo nghị quyết A.166 (ES.IV) và nghị quyết A.653 (16, nếu thích hợp; và Phần 5 - Thử nghiệm tính dễ 

cháy của bề mặt(thử nghiệm bề mặt vật liệu và tấm ván lát sàn boong chính), có trong Phụ lục 1 của Bộ 

luật Quốc tế về Áp dụng Quy trình Thử lửa, 2010, đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông 

qua theo nghị quyết MSC.307 (88). 
28

Đối với các tàu có boong đƣợc làm bằng thép, xem Khuyến nghị Quy trình thử lửa về khả năng bắt lửa 

của tấm ván lát sàn boong chính, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.687 (17). 
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cháy. 

(b)  Vật liệu dễ bị nhiệt làm mất tác dụng sẽ không đƣợc sử dụng cho các lỗ 

thông nƣớc qua mạn tàu, ống xả vệ sinh và các cửa xả khác gần đƣờng 

nƣớc và nơi vật liệu bị hỏng trong trƣờng hợp hỏa hoạn sẽ dẫn đến nguy 

cơ nƣớc tràn vào tàu. 

(6)  Tất cả các thùng rác không phải là thùng chứa chất thải đƣợc sử dụng trong chế 

biến cá phải đƣợc làm bằng vật liệu không cháy, không có lỗ ở các cạnh hoặc đáy. 

(7)  Máy móc chạy máy bơm chuyển dầu, máy bơm dầu nhiên liệu và các máy 

bơm nhiên liệu tƣơng tự khác đều phải đƣợc lắp điều khiển từ xa đặt bên ngoài khu 

vực liên quan để máy có thể dừng lại trong trƣờng hợp hỏa hoạn phát sinh trong khu 

vực đặt máy. 

(8)  Phải lắp các khay hứng nƣớc nhỏ giọt để ngăn dầu rò rỉ vào đáy khoang nếu cần. 

Quy định 32  

Bảo quản bình ga và các vật liệu nguy hiểm 

(1)  Các bình chứa khí nén, khí hóa lỏng hoặc khí hòa tan phải đƣợc đánh dấu rõ 

ràng bằng các màu nhận biết theo quy định, có tên và công thức hóa học rõ ràng dễ đọc 

và đƣợc bảo quản đúng cách. 

(2)  Các bình chứa khí dễ cháy hoặc khí nguy hiểm khác và các bình đã hết phải 

đƣợc cất giữ, bảo quản đúng cách trên boong hở và tất cả các van, bộ điều chỉnh áp suất 

và đƣờng ống dẫn từ các bình đó phải đƣợc bảo vệ chống hƣ hỏng. Các bình phải đƣợc 

bảo vệ chống lại sự thay đổi quá mức của nhiệt độ, các tia trực tiếp của mặt trời và sự 

tích tụ của tuyết. Tuy nhiên, Chính quyền có thể cho phép bảo quản các bình này trong 

các khoang phù hợp với các yêu cầu của khoản (3) đến (5). 

(3)  Các khu vực chứa chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn nhƣ sơn dễ bay hơi, parafin, 

benzole, v.v., và khí hóa lỏng nếu đƣợc phép, chỉ đƣợc tiếp cận trực tiếp từ các boong 

hở. Các thiết bị điều chỉnh áp suất và van xả phải xả trong khoang. Khi vách ngăn ranh 

giới của các ngăn này tiếp giáp với các khu vực kín khác, các vách ngăn này phải kín 

khí. 

(4)  Trừ trƣờng hợp cần thiết để phục vụ trong khu vực, không đƣợc phép sử dụng 

hệ thống dây điện và phụ kiện trong các khoang đƣợc sử dụng để bảo quản chất lỏng 

hoặc khí hóa lỏng rất dễ cháy. Trƣờng hợp lắp đặt các phụ kiện điện này, chúng phải đáp 

ứng yêu cầu của Chính quyền để sử dụng trong môi trƣờng dễ cháy. Phải đảm bảo các 

nguồn nhiệt tránh xa các khu vực này và thông báo "Cấm hút thuốc" và "Nghiêm cấm 

ngọn lửa trần" phải đƣợc hiển thị ở vị trí dễ thấy. 
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(5)  Phải cung cấp kho chứa riêng biệt cho từng loại khí nén. Các khoang đƣợc sử 

dụng để bảo quản các loại khí này không đƣợc sử dụng để bảo quản các sản phẩm dễ 

cháy khác cũng nhƣ các dụng cụ hoặc đồ vật không thuộc hệ thống phân phối khí. Tuy 

nhiên, Chính quyền có thể nới lỏng các yêu cầu này khi xem xét đặc tính, thể tích và 

mục đích sử dụng của các loại khí nén đó. 

Quy định 33  

Phƣơng tiện thoát hiểm 

(1)  Cầu thang và thang dẫn đến và đi từ tất cả các khu vực sinh hoạt và trong các 

khu vực mà thuyền viên thƣờng làm việc, trừ các buồng máy, phải đƣợc bố trí để cung 

cấp các phƣơng tiện thoát hiểm để dễ dàng thoát ra boong hở và phƣơng tiện cứu sinh 

sau đó. Đặc biệt, liên quan đến các khu vực này này: 

(a)  ở tất cả các tầng sinh hoạt, phải trang bị ít nhất hai phƣơng tiện thoát 

hiểm đƣợc ngăn cách rộng rãi, có thể bao gồm các phƣơng tiện tiếp cận 

thông thƣờng từ mỗi khu vực hoặc nhóm khu vực hạn chế; 

(b) (i) bên dƣới boong hở, phƣơng tiện thoát hiểm là cầu thang và lối 

thoát hiểm thứ hai có thể là thân ống hoặc cầu thang; và 

(ii)  phía trên boong hở, phƣơng tiện thoát hiểm phải là cầu thang 

hoặc cửa lên boong hở hoặc kết hợp cả hai;Trong trƣờng hợp 

không thể lắp cầu thang hoặc cửa, một trong những phƣơng 

tiện thoát hiểm này có thể là bằng các ô cửa sổ hoặc cửa hầm có 

kích thƣớc thích hợp đƣợc bảo vệ chống lại tích tụ băng nếu 

cần; 

(c)  đặc biệt, Chính quyền chỉ có thể cho phép một phƣơng tiện thoát 

hiểm, có tính đến tính chất và vị trí của các khu vực và số lƣợng ngƣời 

thƣờng có thể ở hoặc làm việc ở đó; 

(d)  hành lang hoặc một phần hành lang chỉ có một lối thoát hiểm phải có 

chiều dài không quá 2,5 m và trong mọi trƣờng hợp không đƣợc dài hơn 

5 m; và 

(e)  chiều rộng và tính liên tục của các phƣơng tiện thoát hiểm phải đáp ứng 

yêu cầu của Chính quyền. 

(2)  Phải cung cấp hai phƣơng tiện thoát hiểm từ mọi buồng máy hạng A càng 

đƣợc ngăn cách rộng rãi càng tốt. Các lối thoát dọc phải bằng thang thép. Trƣờng hợp 

kích thƣớc của buồng máy không cho phép, có thể bỏ qua một trong những phƣơng 

tiện thoát hiểm này. Trong những trƣờng hợp nhƣ vậy, phải đặc biệt xem xét đến lối ra 

còn lại. 
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(3)  Thang máy không đƣợc coi là một trong những phƣơng tiện thoát hiểm bắt 

buộc. 

Quy định 34  

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy tự động 

Trong trƣờng hợp Chính quyền cho phép sử dụng kết cấu dễ cháy theo quy định 28(1), 

hoặc trƣờng hợp sử dụng một lƣợng đáng kể vật liệu dễ cháy để thi công các khu vực 

sinh hoạt, khu vực phục vụ và trạm điều khiển, thì phải đặc biệt xem xét việc lắp đặt 

hệ thống báo động và phát hiện cháy tự động trong những khu vực đó, có tính đến kích 

thƣớc của các khu vực đó, cách bố trí và vị trí của các khu vực đó liên quan đến các 

trạm điều khiển cũng nhƣ đặc tính cháy lan của đồ đạc đƣợc lắp đặt, nếu có. 

Quy định 35  

Bơm chữa cháy 

(1) Số lƣợng và loại máy bơm chữa cháy tối thiểu phải đƣợc lắp nhƣ sau: 

(a)  một máy bơm điện không phụ thuộc vào động cơ của máy móc chính; 

hoặc là 

(b)  một máy bơm điện đƣợc dẫn động bằng máy móc chính, với điều 

kiện là trục chân vịt có thể dễ dàng ngắt hoặc với điều kiện phải lắp 

chân vịt biến bƣớc. 

(2)  Máy bơm vệ sinh, máy bơm nƣớc dằn, máy bơm nƣớc chìm, máy bơm phục vụ 

chung hoặc các máy bơm khác có thể đƣợc sử dụng nhƣ máy bơm chữa cháy nếu tuân 

thủ các yêu cầu của chƣơng này và không ảnh hƣởng đến khả năng xử lý việc bơm nƣớc 

la canh. Máy bơm chữa cháy phải đƣợc đấu nối sao cho máy bơm không thể đƣợc sử 

dụng để bơm dầu hoặc các chất lỏng dễ cháy khác. 

(3)  Các máy bơm ly tâm hoặc các máy bơm khác đƣợc nối với đƣờng dây 

cứu hỏa chính mà nƣớc có thể chảy ngƣợc qua đó phải đƣợc lắp van một chiều. 

(4)  Các tàu không lắp máy bơm chữa cháy khẩn cấp chạy bằng điện và không có 

hệ thống chữa cháy cố định trong các buồng máy phải đƣợc trang bị thêm các phƣơng 

tiện chữa cháy để đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(5)  Trƣờng hợp lắp đặt, máy bơm chữa cháy khẩn cấp chạy bằng điện phải là máy 

bơm khép kín chạy độc lập có động cơ chính và nguồn cung cấp nhiên liệu đƣợc lắp ở 

vị trí dễ tiếp cận bên ngoài khoang chứa máy bơm chữa cháy chính, hoặc chạy bằng 

máy phát điện khép kín có thể là máy phát điện dự phòng có đủ công suất và đƣợc đặt 

ở nơi an toàn bên ngoài buồng máy và tốt nhất là phía trên boong thao tác. 

(6)  Đối với bất kỳ máy bơm chữa cháy khẩn cấp nào, trƣờng hợp lắp đặt, máy 
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bơm, van hút nƣớc biển và các van cần thiết khác phải vận hành đƣợc từ các khoang 

bên ngoài chứa máy bơm chữa cháy chính ở vị trí không có khả năng bị ngắt do đám 

cháy trong các khoang đó. 

(7) Tổng công suất (Q) của máy bơm chữa cháy chính chạy bằng điện tối thiểu phải 

là: 

Q = (0,15  + 2,25)
2
m

3
/h 

trong đó L, B và D tính bằng mét. 

(8)  Trƣờng hợp lắp đặt hai máy bơm chữa cháy chạy bằng điện độc lập, công suất 

của mỗi máy bơm không đƣợc nhỏ hơn 40% khối lƣợng quy định của khoản (7). 

(9)  Khi máy bơm điện chữa cháy chính cung cấp lƣợng nƣớc theo quy định của 

khoản (7) qua đƣờng ống cứu hỏa chính, ống vòi rồng và vòi phun, áp suất duy trì ở bất 

kỳ trụ nƣớc chữa cháy nào không đƣợc nhỏ hơn 0,25 N/mm
2
. 

(10)  Trong trƣờng hợp các máy bơm chữa cháy khẩn cấp chạy bằng điện cung cấp 

lƣợng nƣớc tối đa qua vòi nƣớc theo yêu cầu của quy định 37(1), thì áp suất duy trì ở bất 

kỳ trụ nƣớc chữa cháy nào phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 36  

Đƣờng ống cứu hỏa chính 

(1)  Trong trƣờng hợp cần có nhiều trụ nƣớc chữa cháy để cung cấp số lƣợng vòi 

nƣớc theo yêu cầu của quy định 37(1), thì phải trang bị đƣờng ống cứu hỏa chính. 

(2)  Các vật liệu dễ bị nhiệt làm mất tác dụng sẽ không đƣợc sử dụng cho đƣờng ống 

cứu hỏa chính, trừ khi đƣợc bảo vệ thích hợp. 

(3)  Trong trƣờng hợp áp suất cấp nƣớc của máy bơm chữa cháy có thể vƣợt quá áp 

suất làm việc thiết kế của đƣờng ống cứu hỏa chính, phải lắp các van giảm áp. 

(4)  Đƣờng ống cứu hỏa chính không đƣợc có mối nối nào khác với các đƣờng ống 

cần thiết cho chữa cháy, ngoại trừ mục đích rửa boong và xích neo và vận hành các đầu 

phun nƣớc la canh tùy thuộc vào hiệu quả của hệ thống chữa cháy đang đƣợc duy trì. 

(5)  Trong trƣờng hợp đƣờng ống cứu hỏa chính không tự thoát nƣớc, phải lắp các 

van thoát nƣớc thích hợp ở những nơi có thể xảy ra hƣ hỏng do sƣơng giá.
29 

Quy định 37  

                                                           
29

Xem Hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa chống đóng băng đường ống cứu hỏa chính, có trong 

khuyến nghị 6 của phụ lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, 

đã đƣợc tái bản trong phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này. 
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Trụ nƣớc chữa cháy, ống vòi rồng và vòi phun 

(1)  Các trụ nƣớc chữa cháy phải đƣợc bố trí sao cho đấu nối dễ dàng và nhanh 

chóng các ống vòi rồng và sao cho có thể hƣớng ít nhất một vòi vào bất kỳ bộ phận 

nào của tàu mà tàu thƣờng có thể tiếp cận đƣợc trong quá trình di chuyển. 

(2) Vòi nƣớc yêu cầu trong khoản (1) phải từ một chiều dài duy nhất của ống vòi 

rồng. 

(3)  Ngoài các yêu cầu của khoản (1), các buồng máy hạng A phải đƣợc trang bị ít 

nhất một trụ nƣớc chữa cháy hoàn chỉnh có ống vòi rồng và vòi phun kép. Trụ nƣớc 

chữa cháy phải đƣợc bố trí bên ngoài khu vực và gần cửa ra vào. 

(4)  Đối với mỗi trụ nƣớc chữa cháy bắt buộc, phải có một ống vòi rồng. Ngoài yêu 

cầu này phải trang bị ít nhất một ống vòi rồng dự phòng. 

(5) Chiều dài riêng rẻ của ống vòi rồng không đƣợc vƣợt quá 20 m. 

(6)  Ống vòi rồng phải bằng vật liệu đã đƣợc phê duyệt. Mỗi ống vòi rồng đều phải 

có các khớp nối và một vòi phun kép. 

(7)  Ngoại trừ trƣờng hợp ống vòi rồng đƣợc gắn cố định vào đƣờng ống cứu hỏa 

chính, các khớp nối của ống vòi rồng và vòi phun phải hoàn toàn có thể hoán đổi cho 

nhau. 

(8)  Các vòi phun, theo quy định của khoản (6) phải phù hợp với công suất 

cung cấp của các máy bơm chữa cháy đƣợc lắp, nhƣng trong mọi trƣờng hợp phải 

có đƣờng kính tối thiểu 12 mm. 

Quy định 38  

Bình chữa cháy
30 

(1)  Bình chữa cháy phải là loại đã đƣợc phê duyệt. Dung tích của bình chữa cháy 

lỏng xách tay bắt buộc không đƣợc quá 13,5 l và không đƣợc dƣới 9 l. Các bình chữa 

cháy khác không đƣợc vƣợt quá khả năng di chuyển tƣơng đƣơng của bình chữa cháy 

lỏng 13,5 l và không đƣợc nhỏ hơn khả năng chữa cháy tƣơng đƣơng của bình chữa 

cháy lỏng 9 l. Chính quyền phải xác định sự tƣơng đƣơng của các bình chữa cháy. 

(2) Phải cung cấp sạc dự phòng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(3)  đƣợc phép sử dụng các bình chữa cháy có chứa phƣơng tiện chữa cháy mà theo 

Chính quyền, tự nó hoặc trong các điều kiện sử dụng dự kiến thải ra khí độc với số lƣợng 

có thể gây nguy hiểm cho con ngƣời. 

                                                           
30

Xem Hướng dẫn cải tiến cho bình chữa cháy xách tay hàng hải, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị 

quyết A.951 (23). 
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(4)  Các bình chữa cháy phải đƣợc kiểm tra định kỳ và trải qua các thử nghiệm theo 

quy định của Chính quyền. 

(5)  Thông thƣờng, một trong các bình chữa cháy xách tay đƣợc sử dụng trong khu 

vực nào phải đƣợc xếp gần lối vào khu vực đó. 

Quy định 39  

Bình chữa cháy xách tay trong các trạm điều khiển và  

các khu vực sinh hoạt và phục vụ 

(1)  Phải cung cấp đủ số lƣợng bình chữa cháy xách tay đã đƣợc phê duyệt trong 

các trạm điều khiển và các khu vực sinh hoạt và phục vụ để đảm bảo có sẵn ít nhất 

một bình chữa cháy thuộc loại phù hợp để sử dụng ở bất kỳ phần nào của các khu 

vực đó. Tuy nhiên, tổng số bình chữa cháy trong những khu vực này không đƣợc 

dƣới ba. 

(2) Phải cung cấp sạc dự phòng đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 40 

Thiết bị chữa cháy trong buồng máy 

(1) (a)  Các khu vực chứa nồi hơi đốt dầu, bộ phận dầu nhiên liệu hoặc máy đốt 

trong có tổng công suất điện không nhỏ hơn 750 kW phải đƣợc trang bị 

một trong các hệ thống chữa cháy cố định sau đây, đáp ứng yêu cầu của 

Chính quyền: 

(i) hệ thống phun nƣớc áp lực; 

(ii) hệ thống khí chữa cháy; 

(iii)  hệ thống chữa cháy sử dụng hơi từ chất lỏng hóa hơi có độc 

tính thấp; hoặc là 

(iv) hệ thống chữa cháy sử dụng bọt có độ giãn nở cao. 

(b)  Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị mới của hệ thống hydrocacbon 

halogen hóa làm phƣơng tiện chữa cháy trên các tàu mới và hiện có. 

(c)  Trƣờng hợp buồng máy và buồng lò hơi không hoàn toàn tách biệt hoặc 

nếu dầu nhiên liệu có thể chảy từ buồng nồi hơi vào buồng máy thì 

buồng động cơ và nồi hơi kết hợp đƣợc coi là một khoang. 

(2)  Các thiết bị đƣợc liệt kê trong khoản (1)(a) phải đƣợc điều khiển từ các vị trí 

dễ tiếp cận bên ngoài các khu vực không có khả năng bị ngắt do đám cháy trong khu 

vực đƣợc bảo vệ. Phải bố trí sao cho để đảm bảo cung cấp điện và nƣớc cần thiết cho 
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hoạt động của hệ thống trong trƣờng hợp hỏa hoạn trong khu vực đƣợc bảo vệ. 

(3)  Các tàu đƣợc đóng chủ yếu hoặc hoàn toàn bằng gỗ hoặc nhựa gia cố sợi và 

đƣợc lắp nồi hơi đốt dầu hoặc máy đốt trong đƣợc bố trí ngăn cách với buồng máy 

bằng vật liệu đó, phải đƣợc trang bị một trong các hệ thống chữa cháy nêu trong khoản 

(1). 

(4)  Trong tất cả các buồng máy hạng A phải có ít nhất hai bình chữa cháy xách tay 

thuộc loại phù hợp để dập tắt các đám cháy liên quan đến dầu nhiên liệu. Trƣờng hợp 

những khu vực này chứa máy móc có tổng công suất điện không dƣới 250 kW thì phải 

có ít nhất ba bình chữa cháy nhƣ vậy. Một trong các bình chữa cháy phải đƣợc xếp gần 

lối vào khu vực. 

(5)  Các tàu có buồng máy không đƣợc bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy cố định 

phải đƣợc trang bị ít nhất một bình chữa cháy dạng bọt 45 l hoặc loại tƣơng đƣơng, 

thích hợp để chữa cháy do dầu. Trong trƣờng hợp kích thƣớc của buồng máy không cho 

phép, Chính quyền có thể chấp nhận sử dụng thêm một số bình chữa cháy xách tay. 

Quy định 41  

Trang phục của lính cứu hỏa 

Số lƣợng trang phục của nhân viên cứu hỏa và vị trí của trang phục phải đáp ứng yêu cầu 

của Chính quyền. 

Quy định 42  

Sơ đồ kiểm soát cháy 

Phải có sơ đồ kiểm soát cháy gắn cố định đáp ứng yêu cầu của Chính quyền.Đối với 

các tàu nhỏ, Chính quyền có thể miễn yêu cầu này. 

Quy định 43  

Sẵn sàng cung cấp các thiết bị chữa cháy 

Các thiết bị chữa cháy phải đƣợc bảo quản tốt và luôn luôn có sẵn để sử dụng ngay lập 

tức. 

Quy định 44  

Chấp nhận thiết bị thay thế 

Trong phần này, trƣờng hợp có quy định cụ thể bất kỳ loại thiết bị, dụng cụ, phƣơng tiện 

chữa cháy hoặc thiết bị đặc biệt nào, có thể cho phép sử dụng bất kỳ loại thiết bị nào 

khác, v.v., với điều kiện Chính quyền cho rằng thiết bị hiệu quả. 

CHƢƠNG VI 

BẢO VỆ THUYỀN VIÊN 
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Quy định 1 

Các biện pháp bảo vệ chung 

(1)  Hệ thống dây cứu sinh phải đƣợc thiết kế để có hiệu quả cho mọi nhu cầu và 

phải cung cấp các dây, dây thừng, cùm, bu lông vòng và thanh giằng cần thiết. 

(2)  Các lỗ trên boong có rãnh hoặc ngƣỡng cửa có chiều cao nhỏ hơn 600 mm 

phải đƣợc trang bị các chắn, chẳng hạn nhƣ lan can hoặc lƣới có bản lề hoặc di động. 

Chính quyền có thể miễn cho các lỗ nhỏ nhƣ lỗ thông không tuân thủ yêu cầu này. 

(3)  Cửa trời hoặc các lỗ tƣơng tự khác phải đƣợc lắp các thanh bảo vệ cách 

nhau không quá 350 mm. Chính quyền có thể miễn cho các lỗ nhỏ không tuân thủ 

yêu cầu này. 

(4)  Bề mặt của tất cả các boong phải đƣợc thiết kế hoặc xử lý sao cho có 

thể giảm thiểu nguy cơ trƣợt ngã của nhân viên. Đặc biệt, sàn của khu vực làm 

việc, chẳng hạn nhƣ trong buồng máy, trong khoang bếp, tời và nơi xử lý cá 

cũng nhƣ ở chân và đầu thang và trƣớc cửa, phải có bề mặt chống trƣợt. 

Quy định 2 

Các lỗ trên boong 

(1)  Các nắp bản lề của cửa hầm, hố ga và các lỗ khác phải đƣợc bảo vệ để tránh 

việc đóng cửa ngẫu nhiên. Đặc biệt, các nắp nặng trên cửa thoát hiểm phải đƣợc 

trang bị các đối trọng và đƣợc cấu tạo sao cho có thể mở đƣợc từ mỗi phía của nắp. 

(2)  Kích thƣớc của cửa hầm không đƣợc nhỏ hơn 600 mm x 600 mm hoặc đƣờng 

kính 600 mm. 

(3)  Nếu có thể, các tay vịn phải đƣợc bố trí cao hơn mặt boong trên các lỗ thoát 

hiểm. 

Quy định 3  

Thành tàu, lan can và chắn 

(1)  Thành tàu hoặc lan can bảo vệ hiệu quả phải đƣợc lắp trên tất cả các phần lộ ra 

của boong thao tác và trên các boong kết cấu thƣợng tầng nếu là các boong thao tác. 

Chiều cao của thành tàu hoặc lan can bảo vệ phía trên boong ít nhất phải là 1 m. Trong 

trƣờng hợp độ cao này có thể cản trở hoạt động bình thƣờng của tàu, Chính quyền có 

thể phê duyệt chiều cao thấp hơn. 

(2)  Khoảng cách thẳng đứng tối thiểu từ đƣờng nƣớc khai thác sâu nhất đến điểm 

thấp nhất của đỉnh thành tàu, hoặc đến mép boong thao tác nếu có lan can bảo vệ phải 

đảm bảo bảo vệ toàn bộ thuyền viên khỏi nƣớc tràn qua boong, có tính đến các trạng 

thái biển và điều kiện thời tiết mà tàu có thể hoạt động, các khu vực hoạt động, loại tàu 
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và phƣơng pháp đánh bắt của tàu và phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền.
31 

(3)  Khe hở dƣới hàng lan can bảo vệ thấp nhất không đƣợc vƣợt quá 230 mm. Các 

hàng khác không đƣợc cách nhau quá 380 mm và khoảng cách giữa các trụ chống 

không đƣợc quá 1,5 m. Trong tàu có mép tròn, các giá đỡ lan can bảo vệ phải đƣợc đặt 

trên mặt phẳng của boong. Các lan can không đƣợc có các đầu nhọn, các cạnh và các 

góc và phải có đủ độ bền. 

(4)  Phải trang bị các phƣơng tiện đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, chẳng 

hạn nhƣ lan can bảo vệ, dây cứu sinh, cầu tàu hoặc lối đi dƣới boong tàu để bảo 

vệ thuyền viên khi di chuyển giữa các khu vực sinh hoạt, buồng máy và các khu 

vực làm việc khác. Các lan can tránh bão phải đƣợc lắp ở bên ngoài của tất cả các 

boong và vỏ tàu, nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho việc đi lại hoặc làm việc 

của thuyền viên. 

(5)  Các tàu đánh cá ở đằng đuôi phải đƣợc trang bị các biện pháp bảo vệ thích hợp 

nhƣ cửa, cổng hoặc lƣới ở phía trên của dốc lên ở đuôi tàu ở cùng độ cao với thành tàu 

hoặc lan can bảo vệ liền kề. Khi trang bị bảo vệ đó không đúng vị trí, phải trang bị dây 

xích hoặc các phƣơng tiện bảo vệ khác cho dốc lên. 

Quy định 4  

Cầu thang và thang 

Để đảm bảo an toàn cho thuyền viên, phải trang bị các cầu thang và thang có kích 

thƣớc và độ bền phù hợp có lan can và rãnh chống trƣợt đáp ứng yêu cầu của 

Chính quyền. 

CHƢƠNG VII  

PHƢƠNG TIỆN CỨU SINH VÀ BỐ TRÍ CỨU SINH 

PHẦN A  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Quy định 1  

Áp dụng 

(1)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, chƣơng này sẽ áp dụng đối với các tàu 

mới có chiều dài từ 45 m trở lên. 

(2)  Quy định 13 và 14 cũng sẽ áp dụng đối với các tàu hiện có chiều dài từ 45 m 

trở lên, với điều kiện là Chính quyền có thể trì hoãn việc thực hiện các yêu cầu của 
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Xem Hướng dẫn về phương pháp tính toán khoảng cách tối thiểu từ đường nước khai thác sâu nhất 

đến điểm thấp nhất của đỉnh thành tàu hoặc đến mép boong thao tác, có trong khuyến nghị 8 của phụ 

lục 3 của Đạo luật chính thức của Hội nghị Quốc tế về an toàn tàu cá năm 1993, đã đƣợc tái bản trong 

phụ lục 3 của văn bản tổng hợp này. 
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các quy định này cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999 hoặc ngày Nghị định thƣ này có 

hiệu lực, tùy thời gian nào xảy ra sau. 

Quy định 2  

Định nghĩa 

(1)  Hạ thủy tự nổi là phƣơng pháp hạ thủy phƣơng tiện cứu sinh theo đó phƣơng 

tiện tự động đƣợc thả ra khỏi tàu chìm và sẵn sàng sử dụng. 

(2)  Hạ thủy rơi tự do là phƣơng pháp hạ thủy phƣơng tiện cứu sinh theo đó phƣơng 

tiện có đầy đủ ngƣời và thiết bị trên tàu đƣợc thả và đƣợc phép rơi xuống biển mà không 

cần bất kỳ thiết bị hạn chế nào. 

(3)  Thiết bị bơm hơi là thiết bị phụ thuộc vào các khoang mềm, chứa đầy khí để nổi 

và thƣờng để xẹp cho đến khi sử dụng. 

(4)  Thiết bị bơm phồng là thiết bị phụ thuộc vào các khoang mềm, chứa đầy khí để 

nổi và luôn đƣợc giữ căng phồng và luôn sẵn sàng sử dụng. 

(5)  Thiết bị hoặc phương tiện hạ thủy là phƣơng tiện chuyển phƣơng tiện cứu sinh 

hoặc xuồng cấp cứu từ vị trí đã xếp gọn xuống mặt nƣớc một cách an toàn. 

(6)  Thiết bị hoặc bố trí cứu sinh mới là thiết bị hoặc bố trí cứu sinh có các tính năng 

mới chƣa đƣợc đề cập đầy đủ trong các điều khoản của chƣơng này nhƣng cung cấp tiêu 

chuẩn an toàn ngang bằng hoặc cao hơn. 

(7)  Xuồng cấp cứu là xuồng đƣợc thiết kế để cứu ngƣời gặp nạn và điều khiển 

phƣơng tiện cứu sinh. 

(8)  Vật liệu phản quang là vật liệu phản xạ theo hƣớng ngƣợc lại của chùm ánh 

sáng chiếu vào vật liệu. 

(9)  Phương tiện cứu sinh là phƣơng tiện có khả năng duy trì sự sống của những 

ngƣời gặp nạn kể từ thời điểm rời tàu. 

Quy định 3  

Đánh giá, thử nghiệm và phê duyệt các thiết bị và bố trí cứu sinh 

(1) Trừ trƣờng hợp quy định tại khoản (5) và (6), các thiết bị và bố trí cứu sinh theo 

quy định của chƣơng này đều phải đƣợc Chính quyền phê duyệt. 

(2)  Trƣớc khi phê duyệt các thiết bị và bố trí cứu sinh, Chính quyền phải đảm bảo 

rằng các thiết bị và bố trí cứu sinh đó: 

(a)  đều đƣợc kiểm tra, để xác nhận các thiết bị và bố trí cứu sinh đó 

tuân thủ các yêu cầu của chƣơng này, phù hợp với các khuyến 
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nghị của Tổ chức;
32

hoặc là 

(b)  đã thực hiện thành công các thử nghiệm về cơ bản tƣơng đƣơng với các 

thử nghiệm quy định trong các khuyến nghị đó đáp ứng yêu cầu của 

Chính quyền. 

(3)  Trƣớc khi phê duyệt các thiết bị hoặc bố trí cứu sinh mới, Chính quyền phải 

đảm bảo rằng các thiết bị hoặc bố trí đó: 

(a)  cung cấp các tiêu chuẩn an toàn ít nhất tƣơng đƣơng với các yêu cầu 

của chƣơng này và đã đƣợc đánh giá và thử nghiệm phù hợp với các 

khuyến nghị của Tổ chức;
33

hoặc là 

(b)  đã trải qua thành công các đánh giá và thử nghiệm về cơ bản tƣơng 

đƣơng với các khuyến nghị đó đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

(4)  Các thủ tục đƣợc Chính quyền thông qua để phê duyệt cũng phải bao gồm các 

điều kiện theo đó phê duyệt sẽ tiếp tục có hiệu lực hoặc sẽ bị thu hồi. 

(5)  Trƣớc khi chấp nhận các thiết bị và bố trí cứu sinh chƣa đƣợc Chính quyền 

phê duyệt trƣớc đó, Chính quyền phải đảm bảo các thiết bị và bố trí cứu sinh tuân 

thủ các yêu cầu của chƣơng này. 

(6)  Các thiết bị cứu sinh theo yêu cầu của chƣơng này, mà các thông số kỹ thuật 

chi tiết không có trong phần C, phải đáp ứng yêu cầu của Chính quyền. 

Quy định 4  

Kiểm tra sản xuất 

Chính quyền sẽ yêu cầu các thiết bị cứu sinh phải thực hiện các kiểm tra sản xuất cần 

thiết để đảm bảo các thiết bị cứu sinh đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn giống với nguyên 

mẫu đã đƣợc phê duyệt. 

PHẦN B  

CÁC YÊU CẦU CỦA TÀU 

Quy định 5  

Số lƣợng và các loại phƣơng tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu 

(1) Mỗi tàu đều phải đƣợc trang bị ít nhất hai phƣơng tiện cứu sinh. 

                                                           
32

Xem Khuyến nghị sửa đổi về thử nghiệm các thiết bị cứu sinh, đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ 

chức thông qua theo nghị quyết MSC.89 (70) sửa đổi. 
33

Xem Bộ quy tắc nghề nghiệp về đánh giá, thử nghiệm và phê duyệt các thiết bị và bố trí cứu sinh 

nguyên mẫu mới, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.520 (13). 
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(2)  Số lƣợng, công suất và loại phƣơng tiện cứu sinh và xuống cấp cứu của tàu có 

chiều dài từ 75 m trở lên nhƣ sau: 

(a)  Phải trang bị phƣơng tiện cứu sinh có tổng sức chứa đủ để chứa ít nhất 

tổng số ngƣời trên tàu ở mỗi bên của tàu. Tuy nhiên, nếu tàu tuân thủ 

các yêu cầu về tiểu khoang, tiêu chí ổn định hƣ hỏng và tiêu chí tăng 

cƣờng khả năng chống cháy của kết cấu ngoài những tiêu chí đƣợc quy 

định trong quy định III/14 và chƣơng V, và Chính quyền cho rằng việc 

giảm số lƣợng phƣơng tiện cứu sinh và công suất của chúng sẽ không 

ảnh hƣởng đến an toàn, Chính quyền có thể cho phép giảm mức này, 

với điều kiện là tổng công suất của phƣơng tiện cứu sinh nằm ở mỗi bên 

của tàu đủ để chứa ít nhất 50% số ngƣời trên tàu. Ngoài ra, phải cung 

cấp các phƣơng tiện cứu sinh cho ít nhất 50% tổng số ngƣời trên tàu; và 

(b)  phải trang bị xuống cấp cứu, trừ khi tàu đƣợc trang bị xuồng cứu 

sinh đáp ứng các yêu cầu về xuồng cấp cứu và có khả năng phục 

hồi sau hoạt động cứu hộ. 

(3)  Các tàu có chiều dài dƣới 75 m phải tuân theo các quy định sau: 

(a)  Phải trang bị phƣơng tiện cứu sinh có tổng sức chứa đủ để chứa ít nhất 

tổng số ngƣời trên tàu ở mỗi bên của tàu; và 

(b)  Phải trang bị một xuồng cấp cứu, trừ khi tàu đƣợc trang bị phƣơng 

tiện cứu sinh phù hợp có khả năng phục hồi sau hoạt động cứu hộ. 

(4)  Thay vì đáp ứng các yêu cầu của khoản 2(a) hoặc 3(a), các tàu có thể chở một 

hoặc nhiều xuồng cấp cứu có khả năng đƣợc hạ thủy theo kiểu rơi tự do qua đuôi tàu có 

sức chứa đủ để chứa tổng số ngƣời trên tàu và các bè cứu sinh đủ sức chứa tổng số ngƣời 

trên tàu. 

(5)  Trong trƣờng hợp việc bố trí quy định tại khoản (3)(a) có thể cản trở hoạt động 

thông thƣờng của tàu, Chính quyền có thể quyết định, thay vì đáp ứng các yêu cầu, các tàu 

mang theo phƣơng tiện cứu sinh có khả năng hạ thủy chỉ từ một phía của tàu. Các phƣơng 

tiện cứu sinh này phải có tổng sức chứa đủ để chứa ít nhất gấp đôi tổng số ngƣời trên tàu, 

với điều kiện là phƣơng tiện cứu sinh có tổng sức chứa đủ để chứa tổng số ngƣời trên tàu 

có thể dễ dàng chuyển sang phía bên kia của tàu, nơi phƣơng tiện cứu sinh có thể đƣợc hạ 

thủy một cách an toàn và nhanh chóng. 

(6)  Trong trƣờng hợp mất hoặc không thể sử dụng bất kỳ một phƣơng tiện cứu 

sinh nào, phải có đủ phƣơng tiện cứu sinh để sử dụng cho một trong hai bên, bao gồm 

cả phƣơng tiện cứu sinh đƣợc xếp ở vị trí để chuyển sang phía bên kia, để chứa tổng 

số ngƣời trên tàu. Việc điều chuyển phải dễ dàng thực hiện, ở một tầng boong mở 

duy nhất và tất cả các phƣơng tiện đều không có chƣớng ngại vật để tránh vƣớng víu 
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và tạo điều kiện triển khai dễ dàng.  

(7)  Trong trƣờng hợp việc bố trí quy định tại khoản (3)(b) có thể cản trở hoạt động 

thông thƣờng của tàu, Chính quyền có thể quyết định, thay vì đáp ứng các yêu cầu, các 

tàu có mang theo các thiết bị tƣơng đƣơng khác để cứu ngƣời khỏi mặt nƣớc, có tính 

đến khu vực hàng hải và tình trạng hoạt động của tàu. 

(8)  Số lƣợng xuồng cứu sinh và xuồng cập cứu đƣợc vận chuyển trên các tàu 

phải đủ để đảm bảo rằng, trong trƣờng hợp tổng số ngƣời trên tàu rời tàu, mỗi 

xuồng cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu cần phải điều động không quá chín phƣơng 

tiện cứu sinh. 

(9)  Phƣơng tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu phải tuân theo các yêu cầu hiện hành 

của các quy định từ 17 đến 23. 

Quy định 6  

Khả năng huy động và chứa phƣơng tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu 

(1) Phƣơng tiện cứu sinh phải: 

(a) (i) luôn sẵn sàng trong trƣờng hợp khẩn cấp; 

(ii)  có khả năng đƣợc hạ thủy một cách an toàn và nhanh chóng 

trong các điều kiện theo yêu cầu của quy định 32(1)(a); và 

(iii)  có khả năng trục vớt nhanh chóng nếu đáp ứng các yêu cầu đối 

với xuồng cấp cứu; 

(b) đƣợc xếp gọn gàng đến mức: 

(i)  việc điều động những ngƣời tại boong lên tàu không bị cản 

trở; 

(ii) việc vận chuyển phƣơng tiện nhanh chóng không bị cản trở; 

(iii) việc đƣa lên tàu có thể đƣợc thực hiện nhanh chóng và theo thứ 

tự hợp lý; và 

(iv) hoạt động của bất kỳ phƣơng tiện cứu sinh nào khác không bị 

can thiệp. 

(2)  Trong trƣờng hợp khoảng cách từ boong lên tàu đến đƣờng nƣớc của tàu trong 

trạng thái tải nhẹ nhất vƣợt quá 4,5 m, phƣơng tiện cứu sinh, ngoại trừ phƣơng tiện cứu 

sinh tự nổi, phải có khả năng đƣợc hạ thủy bằng cần khi có toàn bộ ngƣời hoặc đƣợc 

trang bị các phƣơng tiện lên tàu tƣơng đƣơng đã đƣợc phê duyệt. 
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(3)  Phƣơng tiện cứu sinh và các thiết bị hạ thủy phải hoạt động ổn định và sẵn 

sàng sử dụng ngay trƣớc khi tàu rời cảng và luôn luôn đƣợc bảo quản nhƣ vậy khi ở 

trên biển. 

(4) (a) Phƣơng tiện cứu sinh phải đƣợc cất giữ đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền. 

(b)  Mỗi xuồng cứu sinh phải đƣợc gắn với một bộ cần riêng biệt hoặc 

thiết bị hạ thủy đã đƣợc phê duyệt. 

(c)  Phƣơng tiện cứu sinh phải đƣợc bố trí càng gần khu vực sinh hoạt và 

khu vực phục vụ càng tốt, xếp gọn ở các vị trí thích hợp để đảm bảo hạ 

thủy an toàn, đặc biệt là khe hở từ chân vịt. Các xuồng cứu sinh để hạ 

thấp mạn tàu phải đƣợc xếp gọn đối với các phần nhô ra dốc của thân 

tàu, để đảm bảo các xuồng cứu sinh này có thể đƣợc phóng xuống mạn 

thẳng của tàu. Nếu đƣợc bố trí về phía trƣớc, các xuồng cứu sinh phải 

đƣợc xếp phía sau vách ngăn va chạm ở một vị trí có mái che và về 

mặt này, Chính quyền phải đặc biệt xem xét độ bền của cần. 

(d)  Phƣơng pháp hạ thủy và trục vớt xuồng cấp cứu phải đƣợc phê duyệt 

có tính đến trọng lƣợng của xuồng cấp cứu bao gồm cả thiết bị của 

xuồng và 50% số ngƣời mà xuồng đƣợc chứng nhận để chở theo các 

quy định 23(1)(b)(ii) và 23(1)(c), cấu tạo và kích thƣớc của xuồng cấp 

cứu và vị trí xếp của xuồng trên đƣờng nƣớc ở trạng thải tải nhẹ nhất 

của tàu. Tuy nhiên, mọi xuồng cứu hộ đƣợc xếp ở độ cao hơn 4,5 m so 

với đƣờng nƣớc ở trạng thái tải nhẹ nhất của tàu phải đƣợc trang bị các 

phƣơng tiện đã đƣợc phê duyệt để hạ thủy và trục vớt. 

(e)  Các thiết bị hạ thủy và lên tàu phải tuân theo các yêu cầu của quy định 

32. 

(f)  (i)  Các bè cứu sinh phải đƣợc xếp gọn gàng để luôn sẵn sàng trong 

trƣờng hợp khẩn cấp theo cách cho phép bè trôi tự do khỏi khu 

vực sắp xếp, phồng lên và thoát ra khỏi tàu trong trƣờng hợp 

tàu chìm. Tuy nhiên, các bè cứu sinh hạ thủy bằng cần không 

nhất thiết phải trôi tự do. 

(ii)  Các dây buộc, nếu sử dụng, phải đƣợc lắp với hệ thống nhả 

tự động (thủy tĩnh) thuộc loại đã đƣợc phê duyệt. 

(g)  Chính quyền, nếu cho rằng các đặc điểm cấu tạo của tàu và phƣơng 

pháp khai thác đánh bắt có thể khiến việc áp dụng các quy định cụ thể 

của khoản này không hợp lý và không thực tế, có thể chấp nhận nới 

lỏng các quy định đó, với điều kiện tàu đƣợc trang bị các thiết bị hạ 
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thủy và trục vớt thay thế thích hợp với mục đích sử dụng. Chính 

quyền đã cho phép sử dụng các thiết bị hạ thủy và trục vớt thay thế 

theo điểm này phải thông báo cho Tổ chức biết các chi tiết cụ thể của 

các thiết bị đó để gửi cho các Bên khác. 

Quy định 7  

Lên phƣơng tiện cứu sinh 

Phải bố trí các thiết bị phù hợp để lên phƣơng tiện cứu sinh, bao gồm: 

(a)  ít nhất một thang, hoặc các phƣơng tiện đã đƣợc phê duyệt khác, ở mỗi 

mạn của tàu để đủ khả năng tiếp cận phƣơng tiện cứu sinh khi ở trên 

mặt nƣớc, ngoại trừ trƣờng hợp Chính quyền đảm bảo khoảng cách từ 

điểm lên phƣơng tiện cứu sinh trên mặt nƣớc sao cho không cần thang; 

(b)  phƣơng tiện để chiếu sáng vị trí cất giữ phƣơng tiện cứu sinh và 

các thiết bị hạ thủy phƣơng tiện cứu sinh trong quá trình chuẩn bị 

và quá trình hạ thủy, và cũng để chiếu sáng vùng nƣớc mà phƣơng 

tiện cứu sinh đƣợc hạ thủy cho đến khi quá trình hạ thủy hoàn 

thành, nguồn điện chiếu sáng đƣợc cung cấp từ nguồn dự phòng 

theo yêu cầu của quy định IV/17; 

(c)  các thiết bị để cảnh báo tất cả những ngƣời trên tàu chuẩn bị rời tàu; và 

(d)  các phƣơng tiện để ngăn chặn xả nƣớc vào phƣơng tiện cứu sinh. 

Quy định 8  

Áo phao 

(1)  Đối với mọi ngƣời trên tàu, phải mang theo áo phao thuộc loại đã đƣợc phê 

duyệt phù hợp với các yêu cầu của quy định 24. 

(2)  Áo phao phải đƣợc đặt ở vị trí sao cho dễ tiếp cận và vị trí của áo phao phải 

đƣợc chỉ dẫn rõ ràng. 

Quy định 9  

Quần áo bơivà dụng cụ chống mất nhiệt 

(1)  Quần áo bơi đã đƣợc phê duyệt, có kích thƣớc phù hợp, tuân thủ các yêu cầu 

của quy định 25 sẽ đƣợc cung cấp cho mọi ngƣời đƣợc phân công lái xuồng cấp cứu. 

(2)  Các tàu tuân thủ các yêu cầu của quy định 5 (2) và (3) phải mang theo quần 

áo bơi phù hợp với các yêu cầu của quy định 25 cho mọi ngƣời trên tàu không ở 

trên: 
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(a) xuồng cứu sinh; hoặc là 

(b) bè cứu sinh đƣợc hạ thủy bằng cần; hoặc là 

(c)  các bè cứu sinh đƣợc các thiết bị tƣơng đƣơng đã đƣợc phê duyệt phục 

vụ không yêu cầu phải xuống nƣớc để lên bè cứu sinh. 

(3)  Ngoài khoản (2)(a), các tàu phải mang cho mỗi xuồng cứu sinh ít nhất ba bộ 

quần áo bơi phù hợp với các yêu cầu của quy định 25. Ngoài các dụng cụ chống mất 

nhiệt theo yêu cầu của quy định 17(8) (xxxi), các tàu phải mang các dụng cụ chống 

mất nhiệt phù hợp với các yêu cầu của quy định 26 cho những ngƣời đƣợc bố trí trong 

xuồng cứu sinh và không đƣợc cung cấp quần áo bơi. Những bộ quần áo bơi và dụng 

cụ chống mất nhiệt này không cần thiết nếu tàu đƣợc trang bị xuồng cứu sinh hoàn 

toàn kín với tổng sức chứa có thể chứa đƣợc ở mỗi bên tàu ít nhất là tổng số ngƣời 

trên tàu hoặc xuồng cứu sinh rơi tự do đủ sức chứa tổng số ngƣời trên tàu. 

(4)  Các yêu cầu của khoản (2) và (3) không áp dụng cho các tàu thƣờng xuyên 

hoạt động trong vùng khí hậu ấm áp mà theo Chính quyền, không cần quần áo bơi 

và dụng cụ chống mất nhiệt. 

(5)  Các bộ quần áo bơi theo yêu cầu của khoản (2) và (3) có thể đƣợc sử dụng tuân 

thủ các yêu cầu của khoản (1). 

Quy định 10  

Phao tròn 

(1)  Phải cung cấp ít nhất số lƣợng phao tròn sau đây phù hợp với các yêu cầu 

của quy định 27(1): 

(a) tám phao tròn trong các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên; và 

(b) sáu phao tròn trong các tàu có chiều dài dƣới 75 m. 

(2)  Ít nhất một nửa số phao tròn nêu tại khoản (1) phải đƣợc trang bị đèn tín hiệu 

phù hợp với các yêu cầu của quy định 27 (2). 

(3)  Ít nhất hai trong số các phao tròn đƣợc trang bị đèn tín hiệu theo mục (2) 

phải đƣợc trang bị tín hiệu khói tự kích hoạt phù hợp với các yêu cầu của quy định 

27 (3) và phải có khả năng thả nhanh chóng từ buồng lái. 

(4)  Ít nhất một phao tròn ở mỗi mạn tàu phải đƣợc trang bị dây cứu sinh phù hợp 

với các yêu cầu của quy định 27 (4) có chiều dài ít nhất bằng hai lần chiều cao mà dây 

đƣợc bố trí trên đƣờng nƣớc ở trạng thải tải nhẹ nhất hoặc 30 m, tùy theo giá trị nào lớn 

hơn. Những phao tròn này không đƣợc có đèn tín hiệu. 
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(5)  Tất cả các phao tròn phải đƣợc đặt sao cho những ngƣời trên tàu có thể tiếp cận 

dễ dàng và phải luôn có khả năng tháo rời nhanh chóng và không đƣợc cố định dƣới 

bất kỳ hình thức nào. 

Quy định 11  

Thiết bị phóng dây 

Mọi tàu đều phải mang thiết bị phóng dây thuộc loại đã đƣợc phê duyệt, phù hợp với 

các yêu cầu của quy định 28. 

Quy định 12  

Tín hiệu cứu nạn 

(1)  Mỗi tàu phải đƣợc trang bị các phƣơng tiện phát tín hiệu cứu nạn hiệu quả vào 

ban ngày và ban đêm đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, gồm ít nhất 12 quả pháo dù 

phù hợp với các yêu cầu của quy định 29. 

(2)  Các tín hiệu cứu nạn phải là loại đã đƣợc phê duyệt. Các tín hiệu này phải 

đƣợc bố trí sao cho dễ tiếp cận và vị trí của tín hiệu phải đƣợc chỉ dẫn rõ ràng. 

Quy định 13  

Thiết bị cứu sinh vô tuyến 

(1)  Ít nhất phải trang bị ba thiết bị đàm thoại VHF hai chiều trên mỗi tàu. Thiết bị 

đó phải phù hợp với các tiêu chuẩn hoạt động không thua kém các tiêu chuẩn đã đƣợc 

Tổ chức thông qua.
34

Nếu thiết bị đàm thoại VHF hai chiều cố định đƣợc lắp trên 

phƣơng tiện cứu sinh, thiết bị đó phải tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động không thua 

kém các tiêu chuẩn đã đƣợc Tổ chức thông qua.
34  

(2)  Thiết bị đàm thoại VHF hai chiều đƣợc trang bị trên các tàu hiện có và không 

tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động đƣợc Tổ chức thông qua có thể đƣợc Chính quyền 

chấp nhận cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999, hoặc ngày Nghị định thƣ này có hiệu lực, 

tùy theo điều kiện nào xảy ra sau, với điều kiện là Chính quyền đảm bảo các tàu này 

tƣơng thích với thiết bị đàm thoại VHF hai chiều đã đƣợc phê duyệt. 

Quy định 14  

Bộ phát đáp 

Ít nhất trang bị một bộ phát đáp ở mỗi mạn của tàu. Các bộ phát đáp này phải tuân 

theo các tiêu chuẩn hoạt động không thua kém các tiêu chuẩn đã đƣợc Tổ chức thông 

                                                           
34

Xem Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động đối với thiết bị đàm thoại VHF hai chiều của phương tiện 

cứu sinh, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.809 (19), phụ lục 1 hoặc phụ lục 2, nếu có, và các 

tiêu chuẩn hoạt động đã được sửa đổi cho thiết bị đàm thoại VHF hai chiều di động của phương tiện 

sinh tồn, đƣợc thông qua theo nghị quyết MSC.149 (77). 
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qua.
35

Các bộ phát đáp
36

phải đƣợc đặt ở những vị trí sao cho có thể nhanh chóng đƣa lên 

các phƣơng tiện cứu sinh. Ngoài ra, phải cất giữ một bộ phát đáp trên mỗi phƣơng tiện 

cứu sinh. 

Quy định 15  

Vật liệu phản quang trên các thiết bị cứu sinh 

Tất cả phƣơng tiện cứu sinh, xuồng cấp cứu, áo phao và phao tròn đều phải đƣợc 

trang bị vật liệu phản quang theo khuyến nghị của Tổ chức.
37 

Quy định 16  

Sẵn sàng vận hành, bảo dƣỡng và kiểm tra 

(1) Sẵn sàng hoạt động 

Trƣớc khi tàu rời cảng và trong suốt hành trình, tất cả các thiết bị cứu sinh đều phải ở 

trạng thái sẵn sàng hoạt động và sử dụng ngay. 

(2) Bảo dƣỡng 

(a)  Phải cung cấp hƣớng dẫn bảo dƣỡng thiết bị cứu sinh trên tàu đã đƣợc 

Chính quyền phê duyệt và việc bảo dƣỡng phải đƣợc thực hiện tƣơng 

ứng. 

(b)  Chính quyền có thể chấp nhận chƣơng trình bảo dƣỡng theo kế 

hoạch của tàu, thay cho các hƣớng dẫn theo quy định của điểm (a). 

(3) Bảo dƣỡng thiết bị hạ 

Các thiết bị hạ đƣợc sử dụng để hạ thủy phải quay đầu trong thời gian không quá 30 

tháng và đƣợc gia hạn khi cần thiết do thiết bị hạ xuống cấp hoặc trong thời gian 

không quá 5 năm, tùy theo thời điểm nào đến trƣớc. 

(4) Phụ tùng và thiết bị sửa chữa 

Phụ tùng và thiết bị sửa chữa phải đƣợc trang bị cho các thiết bị cứu sinh và các bộ 

phận bị hao mòn hoặc tiêu hao quá mức và cần đƣợc thay thế thƣờng xuyên. 

(5) Kiểm tra hàng tuần 

                                                           
35

Xem Khuyến nghị về Tiêu chuẩn hoạt động đối với bộ phát đáp của phương tiện cứu sinhđể sử dụng 

trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đã đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.802 (19) sửa 

đổi. 
36

Một trong số này có thể là bộ phát đáp theo yêu cầu của quy định IX/6(1)(c). 
37

Xem Khuyến nghị về việc sử dụng và lắp các vật liệu phản quang trên các thiết bị cứu sinh, đƣợc Tổ 

chức thông qua theo nghị quyết A.658 (16). 
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Các thử nghiệm và kiểm tra dƣới đây phải đƣợc thực hiện hàng tuần: 

(a)  tất cả các phƣơng tiện cứu sinh, xuồng cấp cứu và các thiết bị hạ thủy 

phải đƣợc kiểm tra bằng mắt thƣờng để đảm bảo các thiết bị này sẵn 

sàng đƣa vào sử dụng; 

(b)  tất cả các động cơ trong xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu phải đƣợc 

chạy tới và lui trong tổng thời gian ít nhất 3 phút với điều kiện nhiệt độ 

môi trƣờng cao hơn nhiệt độ tối thiểu cần thiết để khởi động động cơ; 

và 

(c)  hệ thống báo động khẩn cấp chung phải đƣợc kiểm tra. 

(6) Kiểm tra hàng tháng 

Việc kiểm tra các thiết bị cứu sinh, bao gồm cả thiết bị xuồng cứu sinh, phải đƣợc 

thực hiện hàng tháng bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra để đảm bảo các thiết bị 

này hoàn chỉnh và hoạt động tốt. Báo cáo kiểm tra sẽ đƣợc ghi vào sổ nhật ký. 

Bảo dƣỡng bè cứu sinh bơm hơi, áo phao bơm hơi và xuồng cấp cứu bơm phồng 

(a) Mọi bè cứu sinh bơm hơi và áo phao bơm hơi đều phải đƣợc bảo 

dƣỡng: 

(i)  trong thời gian không quá 12 tháng. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp 

thấy phù hợp và hợp lý, Chính quyền có thể kéo dài thời hạn này 

lên 17 tháng; 

(ii)  tại trạm bảo dƣỡng đã đƣợc phê duyệt có đủ năng lực để bảo 

dƣỡng các thiết bị này, có các phƣơng tiện bảo dƣỡng phù hợp 

và chỉ sử dụng những nhân viên đã đƣợc đào tạo phù hợp.
38 

(b)  Toàn bộ việc sửa chữa và bảo dƣỡng xuồng cấp cứu bơm phồng phải 

đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất. Việc sửa chữa khẩn 

cấp có thể đƣợc thực hiện trên tàu; tuy nhiên, việc sửa chữa định kỳ 

phải đƣợc thực hiện tại một trạm bảo dƣỡng đã đƣợc phê duyệt. 

(8) Bảo dƣỡng định kỳ các bộ nhả thủy tĩnh 

Các bộ nhả thủy tĩnh dùng một lần sẽ đƣợc thay thế khi hết hạn sử dụng. Nếu không 

phải là loại dùng một lần, các bộ nhả thủy tĩnh phải đƣợc bảo dƣỡng: 

(a)  trong thời gian không quá 12 tháng. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp thấy 

                                                           
38

Xem Khuyến nghị về các điều kiện phê duyệt các trạm bảo dưỡng bè cứu sinh bơm hơi, đƣợc Tổ chức 

thông qua theo nghị quyết A.761 (18). 
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phù hợp và hợp lý, Chính quyền có thể kéo dài thời hạn này lên 17 

tháng; 

(b)  tại trạm bảo dƣỡng có đủ năng lực để bảo dƣỡng các thiết bị này, có 

các phƣơng tiện bảo dƣỡng thích hợp và chỉ sử dụng những nhân viên 

đƣợc đào tạo thích hợp. 

(9)  Trong trƣờng hợp các tàu mà bản chất của các hoạt động đánh bắt có thể gây 

khó khăn cho việc tuân thủ các yêu cầu của khoản (7) và (8), Chính quyền có thể cho 

phép kéo dài thời gian bảo dƣỡng lên 24 tháng, với điều kiện là Chính quyền đảm bảo 

các thiết bị này đƣợc sản xuất và bố trí sao cho chúng vẫn ở trong tình trạng tốt cho đến 

kỳ bảo dƣỡng tiếp theo. 

PHẦN C  

YÊU CẦU CỦA THIẾT BỊ CỨU SINH 

Quy định 17  

Yêu cầu chung đối với xuồng cứu sinh 

(1) Cấu tạo của xuồng cứu sinh 

(a)  Tất cả các xuồng cứu sinh phải đƣợc chế tạo phù hợp và phải có hình 

thức và tỷ lệ sao cho xuồng có độ ổn định cao trên biển và đủ mạn 

thuyền khi chất đầy ngƣời và thiết bị. Tất cả các xuồng cứu sinh phải 

có thân tàu chắc chắn và phải có khả năng duy trì ổn định dƣơng khi 

ở tƣ thế thẳng đứng trong vùng nƣớc lặng và khi chất đầy ngƣời và 

thiết bị và đƣợc neo ở bất kỳ vị trí nào bên dƣới đƣờng nƣớc, giả sử 

không mất vật liệu nổi và không có hƣ hỏng khác. 

(b)  Tất cả các xuồng cứu sinh phải có đủ độ bền để có thể hạ xuống 

nƣớc một cách an toàn khi chất đầy ngƣời và thiết bị. 

(c)  Thân tàu và nắp cứng phải chống cháy hoặc không bắt lửa. 

(d)  Chỗ ngồi phải đƣợc bố trí trên ván ngang, ghế dài hoặc ghế cố định 

đƣợc lắp càng thấp càng tốt trên xuồng cứu sinh và đƣợc kết cấu sao 

cho có thể chứa đƣợc số lƣợng ngƣời với trọng lƣợng mỗi ngƣời nặng 

100 kg mà không gian đƣợc cung cấp phù hợp với các yêu cầu của 

khoản (2)(b)(ii). 

(e)  Mỗi xuồng cứu sinh phải có đủ độ bền để chịu đƣợc tải trọng, mà 

không bị lệch khi bỏ tải trọng đó: 

(i)  trong trƣờng hợp xuồng có vỏ bằng kim loại, gấp 1,25 lần tổng 

khối lƣợng của xuồng cứu sinh khi chất đầy ngƣời và thiết bị 
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của xuồng; hoặc là 

(ii)  đối với các xuồng khác, gấp đôi tổng khối lƣợng của xuồng cứu 

sinh khi chất đầy ngƣời và thiết bị của xuồng. 

(f)  Trƣờng hợp chất đầy ngƣời và thiết bị của xuồng và nếu có thể, đƣờng 

trƣợt hoặc đệm chắn, mọi xuồng cứu sinh đều phải có đủ độ bền để 

chịu đƣợc va chạm bên hông đối với mạn tàu với vận tốc va đập ít nhất 

là 3,5 m/ giây và thả rơi xuống nƣớc từ độ cao ít nhất 3 m ở vị trí. 

(g)  Khoảng cách thẳng đứng giữa bề mặt sàn và bên trong của khung 

bao hoặc mái che trên 50% diện tích sàn phải: 

(i)  không dƣới 1,3 m đối với xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa chín 

ngƣời trở xuống; 

(ii)  không dƣới 1,7 m đối với xuồng cứu sinh đƣợc phép chở từ 24 

ngƣời trở lên; 

(iii)  không nhỏ hơn khoảng cách đƣợc xác định bằng phép nội suy 

tuyến tính từ 1,3 m đến 1,7 m đối với xuồng cứu sinh đƣợc 

phép chứa từ 9 đến 24 ngƣời. 

(2)  Sức chở của xuồng cứu sinh 

(a) Không cho phép bất kỳ xuồng cứu sinh nào chứa hơn 150 ngƣời. 

(b)  Số lƣợng ngƣời mà xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa phải bằng số ngƣời 

ít hơn: 

(i)  số ngƣời có trọng lƣợng trung bình 75 kg, tất cả đều mặc 

áo phao, có thể ngồi ở vị trí bình thƣờng mà không ảnh 

hƣởng đến phƣơng tiện đẩy hoặc hoạt động của bất kỳ 

thiết bị nào của xuồng cứu sinh; hoặc là 

(ii)  số lƣợng chỗ có thể đƣợc bố trí trên các cách bố trí chỗ ngồi 

theo Hình 1. Các sắp xếp có thể đƣợc chồng lên nhau nhƣ hình 

minh họa, miễn là có chỗ để chân và có đủ chỗ cho chân và 

phân cách cao giữa ghế trên và ghế dƣới tối thiểu là 350 mm. 

(c)  Mỗi vị trí chỗ ngồi phải đƣợc chỉ dẫn rõ ràng trên xuồng cứu sinh. 
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Hình 1 

(3) Tiếp cận xuồng cứu sinh 

(a)  Mỗi xuồng cứu sinh của tàu phải đƣợc bố trí sao cho có đầy đủ ngƣời 

lên tàu trong thời gian không quá 3 phút kể từ khi có hƣớng dẫn lên 

tàu. Việc lên bờ nhanh chóng cũng có thể đƣợc thực hiện. 

(b)  Xuồng cứu sinh phải có thang lên xuồng có thể đƣợc sử dụng ở hai 

bên của xuồng cứu sinh cho phép những ngƣời ở dƣới nƣớc lên xuồng 

cứu sinh. Bậc thấp nhất của thang không đƣợc thấp hơn 0,4 m so với 

mớn nƣớc nhẹ của xuồng cứu sinh. 

(c)  Xuồng cứu sinh phải đƣợc bố trí sao cho những ngƣời bất lực có thể 

đƣợc đƣa lên xuồng từ dƣới biển hoặc trên cáng. 

(d) Tất cả các bề mặt mà mọi ngƣời có thể đi lại phải có bề mặt không trƣợt. 

(4) Sức nổi của xuồng cứu sinh 

Tất cả các xuồng cứu sinh phải có sức nổi vốn có hoặc phải đƣợc trang bị vật liệu nổi 

vốn có để không bị ảnh hƣởng bất lợi bởi nƣớc biển, dầu hoặc các sản phẩm dầu, đủ 

sức nổi xuồng cứu sinh cùng với tất cả các thiết bị trên xuồng khi bị ngập nƣớc và trôi 

ra biển. Vật liệu nổi bổ sung vốn có, tƣơng đƣơng 280 N lực nổi cho mỗi ngƣời sẽ 

đƣợc cung cấp cho số ngƣời mà xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa. Vật liệu nổi không 

đƣợc trang bị bên ngoài thân xuồng cứu sinh trừ khi có yêu cầu ở trên. 

(5) Mạn khô và độ ổn định của xuồng cứu sinh 

Đƣờng kính 

125 mm 

Ghế trên (nếu có) 

Ghế trên  

215 mm 

Bán kính 

diện tích chỗ ngồi tối thiểu mở 

rộng 100 mm về cả hai phía của 

đƣờng cơ sở nửa hình tròn và ra 

toàn bộ chiều rộng của hình 

Ghế dƣới  

Khoảng chồng chéo tối 

đa  

Chỗ để chân  

mép ghế không đƣợc vƣợt ra 

ngoài đƣờng này Tối thiểu 

 350 mm 
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Tất cả các xuồng cứu sinh, khi chở đƣợc 50% số ngƣời mà xuồng cứu sinh đƣợc phép để 

ngồi ở vị trí thông thƣờng về một phía của đƣờng tâm, phải có một mạn khô, đƣợc đo từ 

đƣờng nƣớc đến lỗ thấp nhất mà xuồng cứu sinh có thể bị nƣớc tràn vào ngập ít nhất 

1,5% chiều dài của xuồng cứu sinh hoặc 100 mm, tùy giá trị nào lớn hơn. 

(6) Đẩy xuồng cứu sinh 

(a)  Mọi xuồng cứu sinh đều phải đƣợc chạy bằng động cơ nén cháy. 

Không đƣợc sử dụng động cơ cho bất kỳ xuồng cứu sinh nào nếu 

nhiên liệu của động có điểm bắt cháy từ 43°C trở xuống (thử nghiệm 

cốc kín). 

(b)  Động cơ phải đƣợc trang bị hệ thống khởi động bằng tay hoặc hệ 

thống khởi động bằng điện có hai nguồn điện có thể sạc lại độc lập. 

Mọi dụng cụ hỗ trợ khởi động cần thiết cũng phải đƣợc trang bị. Hệ 

thống khởi động của động cơ và thiết bị hỗ trợ khởi động phải khởi 

động động cơ ở nhiệt độ môi trƣờng -15°C trong vòng 2 phút kể từ 

khi bắt đầu quy trình khởi động trừ khi, theo Chính quyền, nhiệt độ 

khác nhau cũng thích hợp khi tính đến các chuyến đi cụ thể mà tàu 

chở xuồng cứu sinh liên tục tham gia. Hệ thống khởi động không bị 

vỏ động cơ, ván ngang hoặc các vật cản khác cản trở. 

(c)  Động cơ phải có khả năng hoạt động trong thời gian tối thiểu 5 

phút sau khi khởi động từ chế độ nguội để xuồng cứu sinh lên khỏi 

mặt nƣớc. 

(d)  Động cơ phải có khả năng hoạt động khi xuồng cứu sinh bị ngập đến 

đƣờng tâm của trục khuỷu. 

(e)  Trục chân vịt phải đƣợc bố trí sao cho có thể tách chân vịt ra khỏi động 

cơ. Phải trang bị để đẩy xuồng cứu sinh tới và lùi. 

(f)  Ống xả phải đƣợc bố trí sao cho ngăn nƣớc xâm nhập vào động cơ đang 

hoạt động bình thƣờng. 

(g)  Tất cả các xuồng cứu sinh phải đƣợc thiết kế chú trọng đến sự an toàn 

của những ngƣời ở dƣới nƣớc và khả năng làm hỏng hệ thống đẩy do 

các mảnh vỡ trôi nổi. 

(h)  Tốc độ của xuồng cứu sinh khi tiến về phía trƣớc trong vùng nƣớc tĩnh, 

khi chở đầy đủ ngƣời và thiết bị cùng với tất cả các thiết bị phụ trợ có 

động cơ điện, tối thiểu phải là 6 hải lý/ giờ và ít nhất là 2 hải lý khi kéo 

bè cứu sinh 25 ngƣời chở đầy đủ ngƣời và thiết bị hoặc tƣơng đƣơng. 

Phải cung cấp đủ nhiên liệu, thích hợp để sử dụng trong phạm vi nhiệt 



-112- 

 

  

độ dự kiến trong khu vực tàu hoạt động để chạy xuồng cứu sinh đầy tải 

ở tốc độ 6 hải lý/ giờ trong thời gian ít nhất 24 giờ. 

(i)  Động cơ xuồng cứu sinh, bộ truyền động và các phụ tùng của động cơ 

phải đƣợc bao bọc trong vỏ chống cháy hoặc các bố trí thích hợp khác 

để bảo vệ tƣơng tự. Các bố trí nhƣ vậy cũng phải bảo vệ mọi ngƣời 

không vô tình tiếp xúc với các bộ phận nóng hoặc chuyển động và bảo 

vệ động cơ không tiếp xúc với thời tiết và biển. Phải trang bị đầy đủ các 

phƣơng tiện để giảm tiếng ồn của động cơ. Ắc quy khởi động phải đƣợc 

trang bị vỏ bọc tạo thành vỏ bọc kín nƣớc xung quanh đáy và các mặt 

của ắc quy. Vỏ ắc quy phải có bít phía trên vừa khít để thoát khí cần 

thiết. 

(j)  Động cơ và các phụ tùng của xuồng cứu sinh phải đƣợc thiết kế để hạn 

chế phát xạ điện từ sao cho hoạt động của động cơ không cản trở hoạt 

động của các thiết bị cứu sinh bằng vô tuyến điện đƣợc sử dụng trên 

xuồng cứu sinh. 

(k)  Phải trang bị phƣơng tiện để sạc lại tất cả các ắc quy khởi động động 

cơ, vô tuyến điện và đèn rọi. Ắc quy vô tuyến không đƣợc sử dụng để 

cung cấp điện cho động cơ khởi động. Phải cung cấp các phƣơng tiện 

để sạc lại ắc quy xuồng cứu sinh từ nguồn điện của tàu ở điện áp cung 

cấp không quá 55 V, có thể ngắt kết nối tại trạm đƣa ngƣời lên xuồng 

cứu sinh. 

(l)  Phải cung cấp hƣớng dẫn chống nƣớc để khởi động và vận hành động 

cơ và gắn hƣớng dẫn ở nơi dễ thấy gần bộ điều khiển khởi động động 

cơ. 

(7)  Phụ kiện xuồng cứu sinh 

(a)  Tất cả các xuồng cứu sinh đều phải đƣợc trang bị ít nhất một van xả 

nƣớc đƣợc lắp gần điểm thấp nhất của thân tàu, van này sẽ tự động 

mở để xả nƣớc ra khỏi thân tàu khi xuồng cứu sinh không có nƣớc và 

sẽ tự động đóng lại để ngăn nƣớc xâm nhập khi xuồng cứu sinh chạy 

trên mặt nƣớc. Mỗi van xả đều phải có một nắp hoặc nút để đóng van 

đƣợc gắn vào xuồng cứu sinh bằng dây buộc, dây xích hoặc các 

phƣơng tiện thích hợp khác. Các van xả nƣớc phải dễ dàng tiếp cận từ 

bên trong xuồng cứu sinh và vị trí của van phải đƣợc chỉ dẫn rõ ràng. 

(b)  Tất cả các xuồng cứu sinh đều phải đƣợc trang bị bánh lái và tay 

bánh lái. Trƣờng hợp có trang bị bánh xe hoặc cơ cấu lái từ xa khác, 

tay bánh lái phải có khả năng điều khiển bánh lái trong trƣờng hợp 

cơ cấu lái bị hỏng. Bánh lái sẽ đƣợc gắn cố định vào xuồng cứu sinh. 
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Tay bánh lái phải đƣợc lắp đặt cố định trên hoặc đƣợc liên kết với 

trục lái; tuy nhiên, nếu xuồng cứu sinh có cơ cấu lái từ xa, tay bánh 

lái có thể tháo rời và đƣợc cất giữ an toàn gần trục lái. Bánh lái và 

tay bánh lái phải đƣợc bố trí sao cho không bị hỏng do hoạt động của 

cơ cấu nhả hoặc chân vịt. 

(c)  Ngoại trừ ở vùng lân cận của bánh lái và chân vịt, dây cứu sinh nổi phải 

đƣợc buộc xung quanh bên ngoài của xuồng cứu sinh. 

(d)  Xuồng cứu sinh không thể tự giữ thăng bằng khi bị lật úp phải có tay 

cầm thích hợp ở mặt dƣới thân xuồng để mọi ngƣời có thể bám vào 

xuồng cứu sinh. Các tay cầm phải đƣợc gắn chặt vào xuồng cứu sinh 

sao cho khi chịu một lực tác động đủ để tay cầm văng ra khỏi xuồng 

cứu sinh, tay cầm sẽ văng ra mà không làm hỏng xuồng cứu sinh. 

(e)  Tất cả các xuồng cứu sinh đều phải đƣợc trang bị đủ tủ khóa hoặc 

khoang kín nƣớc để lƣu trữ các thiết bị, nƣớc và các vật dụng nhỏ theo 

quy định của khoản (8). Phải trang bị phƣơng tiện để trữ nƣớc mƣa đã 

gom. 

(f)  Mọi xuồng cứu sinh đƣợc hạ thủy bằng thiết bị hạ hoặc các thiết bị hạ 

phải đƣợc trang bị cơ cấu thả phù hợp với các yêu cầu sau: 

(i)  cơ cấu phải đƣợc bố trí sao cho tất cả các móc đƣợc nhả ra 

đồng thời; 

(ii) cơ cấu sẽ có hai khả năng nhả nhƣ sau: 

(1)  khả năng nhả thông thƣờng sẽ thả xuồng cứu sinh khi 

xuồng ở trên mặt nƣớc hoặc khi không có tải trên 

móc; 

(2)  khả năng nhả khi có tải sẽ thả xuồng cứu sinh có tải 

trọng trên các móc. Việc thả này phải đƣợc bố trí sao 

cho thả xuồng cứu sinh trong bất kỳ điều kiện nào khi 

tải không tải trong trƣờng hợp xuồng cứu sinh trên 

mặt nƣớc đến tải trọng bằng 1,1 lần tổng khối lƣợng 

của xuồng cứu sinh khi đƣợc chất đầy đủ ngƣời và 

thiết bị của xuồng. Khả năng nhả này phải đƣợc bảo 

vệ đầy đủ để tránh việc sử dụng ngẫu nhiên hoặc quá 

sớm; 

(iii)  điều khiển nhả phải đƣợc đánh dấu rõ ràng bằng màu sắc 

tƣơng phản với môi trƣờng xung quanh; 
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(iv)  cơ cấu phải đƣợc thiết kế với hệ số an toàn là 6 dựa trên độ bền 

tối ƣu của vật liệu đƣợc sử dụng, giả sử khối lƣợng của xuồng 

cứu sinh đƣợc phân bổ đều giữa các thiết bị thả. 

(g)  Mọi xuồng cứu sinh đều phải đƣợc trang bị thiết bị nhả để có thể thả 

dây neo phía trƣớc khi bị căng. 

(h)  Mọi xuồng cứu sinh đƣợc trang bị thiết bị đàm thoại VHF hai chiều 

cố định có ăng ten đƣợc lắp riêng phải đƣợc trang bị thiết bị định vị 

và cố định ăng ten ở vị trí hoạt động. 

(i)  Xuồng cứu sinh đƣợc thiết kế để hạ xuống mạn tàu phải có đƣờng 

trƣợt và đệm chắn bùn, nếu cần, để tạo điều kiện hạ thủy và ngăn 

ngừa hƣ hỏng cho xuồng cứu sinh. 

(j)  Đèn điều khiển bằng tay có thể nhìn thấy trong bóng tối có bầu trời 

quang đãng từ khoảng cách ít nhất 2 dặm trong thời gian tối thiểu 12 

giờ phải đƣợc lắp ở phía trên nắp hoặc vỏ. Nếu đèn là đèn nhấp nháy, 

ban đầu đèn sẽ nhấp nháy với tốc độ ít nhất 50 lần một phút trong 2 giờ 

đầu tiên trong suốt thời gian hoạt động 12 giờ. 

(k)  Đèn hoặc nguồn sáng phải đƣợc lắp bên trong xuồng cứu sinh để 

cung cấp ánh sáng trong thời gian ít nhất 12 giờ để có thể đọc các 

chỉ dẫn cứu sinh và thiết bị; tuy nhiên, không sử dụng đèn dầu 

cho mục đích này. 

(l)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi xuồng cứu sinh đều phải đƣợc 

trang bị các phƣơng tiện cứu nạn hữu hiệu hoặc tự cứu nạn. 

(m)  Mọi xuồng cứu sinh đều phải đƣợc bố trí sao cho có tầm nhìn thích 

hợp về phía trƣớc, phía sau và cả hai bên từ vị trí điều khiển và lái để 

hạ thủy và điều động an toàn. 

(8) Thiết bị xuồng cứu sinh 

Tất cả các hạng mục thiết bị xuồng cứu sinh, cho dù theo yêu cầu của khoản này 

hay các mục khác trong chƣơng này, ngoại trừ sào móc đƣợc thả cho mục đích 

chống đỡ, phải đƣợc giữ chặt trong xuồng cứu sinh bằng dây buộc, cất giữ trong tủ 

khóa hoặc khoang, bảo quản trong giá đỡ hoặc thiết bị lắp đặt tƣơng tự hoặc các 

phƣơng tiện thích hợp khác. Thiết bị phải đƣợc bảo đảm sao cho không cản trở bất 

kỳ quy trình rời tàu nào. Tất cả các hạng mục thiết bị xuồng cứu sinh đều phải nhỏ 

và càng nhỏ càng tốt và phải đƣợc đóng gói ở dạng nhỏ gọn phù hợp. Trừ khi có 

quy định khác, các thiết bị thông thƣờng của mọi xuồng cứu sinh đều phải bao 

gồm: 
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(i)  mái chèo đủ nổi để đi đƣợc trong vùng biển tĩnh. Cọc chèo, nạng hoặc 

các thiết bị tƣơng đƣơng phải đƣợc trang bị cho mỗi mái chèo đƣợc 

cung cấp. Cọc chèo hoặc nạng phải đƣợc buộc vào xuồng bằng dây 

buộc hoặc dây xích; 

(ii) hai sào móc; 

(iii) một gàu nổi và hai cái xô; 

(iv) sổ tay hƣớng dẫn sinh tồn;
39 

(v)  hộp la bàn đựng la bàn hữu dụng có thể phát sáng hoặc đƣợc trang bị 

các phƣơng tiện chiếu sáng thích hợp. Trong xuồng cứu sinh đóng 

hoàn toàn, hộp la bàn phải đƣợc lắp cố định ở vị trí lái; trong các 

xuồng cứu sinh khác, hộp la bàn phải đƣợc trang bị thiết bị lắp đặt phù 

hợp; 

(vi)  neo phao có kích thƣớc phù hợp đƣợc trang bị dây buộc thuyền chống 

va đập và đƣờng thả trƣợt giúp cầm chắc tay khi bị ƣớt. Độ bền của 

neo phao, dây buộc thuyền và đƣờng thả trƣợt phải phù hợp với mọi 

điều kiện biển; 

(vii)  hai dây néo có chiều dài bằng ít nhất hai lần khoảng cách từ vị trí xếp 

của xuồng cứu sinh đến đƣờng nƣớc ở trạng thái tải nhẹ nhất hoặc 15 

m, tùy giá trị nào lớn hơn. Dây néo gắn với thiết bị nhả theo yêu cầu 

của khoản (7)(g) phải đƣợc đặt ở đầu phía trƣớc của xuồng cứu sinh và 

dây néo còn lại phải đƣợc cố định chắc chắn ở hoặc gần mũi của xuồng 

cứu sinh sẵn sàng sử dụng; 

(viii) hai cửa hầm, một cửa ở mỗi đầu của xuồng cứu sinh; 

(ix)  các thùng kín nƣớc chứa tổng cộng 3 l nƣớc ngọt cho mỗi ngƣời 

mà xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa, trong đó 1 l cho mỗi ngƣời có 

thể đƣợc thay thế bằng thiết bị khử muối có khả năng tạo ra một 

lƣợng nƣớc ngọt tƣơng đƣơng trong hai ngày; 

(x) một gáo chống gỉ có dây buộc; 

(xi) bình uống có chia độ chống gỉ; 

                                                           
39

Xem Hƣớng dẫn hành động trên phƣơng tiện cứu sinh, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết 

A.657(16). 
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(xii)  khẩu phần thức ăn tổng cộng ít nhất 10.000 kJ cho mỗi ngƣời mà 

xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa; các khẩu phần này phải đƣợc bảo 

quản trong bao bì kín khí và đƣợc cất giữ trong thùng kín nƣớc; 

(xiii)  bốn quả pháo sáng tuân thủ các yêu cầu của quy định 29; 

(xiv) sáu đuốc cầm tay tuân thủ các yêu cầu của quy định 30; 

(xv)  hai tín hiệu khói nổi phù hợp với các yêu cầu của quy định 31; 

(xvi)  một ngọn đuốc điện không thấm nƣớc thích hợp để phát tín hiệu Morse 

cùng với một bộ ắc quy dự phòng và một bóng đèn dự phòng trong hộp 

không thấm nƣớc; 

(xvii)  một gƣơng tín hiệu ban ngày có hƣớng dẫn sử dụng để báo hiệu cho 

tàu và máy bay; 

(xviii)  một bản sao các tín hiệu cứu sinh đƣợc quy định theo quy định V/8 

của Công ƣớc Quốc tế về An toàn Sinh mạng con ngƣời trên Biển 

năm 1974, trên thẻ chống thấm nƣớc hoặc trong thùng không thấm 

nƣớc; 

(xix)  một còi hoặc tín hiệu âm thanh tƣơng đƣơng; 

(xx)  bộ dụng cụ sơ cứu đựng trong hộp không thấm nƣớc có khả năng 

đóng chặt sau khi sử dụng; 

(xxi)  sáu liều thuốc chống say sóng và một túi chống say sóng cho mỗi 

ngƣời; 

(xxii) một con dao gấp đƣợc buộc vào xuồng bằng dây buộc; 

(xxiii) ba dụng cụ để mở đồ hộp; 

(xxiv) hai dây nổi, gắn với ít nhất 30 m dây phao; 

(xxv) một máy bơm bằng tay; 

(xxvi) một bộ câu cá; 

(xxvii) đủ công cụ để điều chỉnh nhỏ đối với động cơ và các phụ tùng của động 

cơ; 

(xxviii) thiết bị chữa cháy xách tay thích hợp để dập tắt các đám cháy dầu; 

(xxix)  đèn rọi có khả năng chiếu sáng hiệu quả một vật sáng màu vào ban 

đêm, có chiều rộng 18 m ở khoảng cách 180 m trong thời gian tổng 
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cộng là 6 giờ và làm việc liên tục không dƣới 3 giờ; 

(xxx)  một bộ phản xạ radar hữu dụng, trừ khi có một bộ phát đáp của 

phƣơng tiện cứu sinh đƣợc xếp gọn trong xuồng cứu sinh; 

(xxxi)  dụng cụ chống mất nhiệt phù hợp với các yêu cầu của quy định 26 đủ 

cho 10% số ngƣời mà xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa hoặc hai 

ngƣời, tùy theo giá trị nào lớn hơn; và 

(xxxii) trong trƣờng hợp các tàu thực hiện các chuyến đi có tính chất và thời 

gian mà theo Chính quyền, các hạng mục quy định tại điểm (xii) và 

(xxvi) đều không cần thiết, Chính quyền có thể cho phép miễn các hạng 

mục này.  

(9) Đánh dấu xuồng cứu sinh 

(a)  Kích thƣớc của xuồng cứu sinh và số lƣợng ngƣời mà xuồng 

đƣợc phép chứa phải đƣợc đánh dấu trên đó bằng các ký tự cố 

định rõ ràng. 

(b)  Tên và cảng đăng ký của tàu mà xuồng cứu sinh trực thuộc phải đƣợc 

đánh dấu ở mỗi bên mũi xuồng cứu sinh bằng chữ in hoa theo bảng 

chữ cái La Mã. 

(c)  Các phƣơng tiện nhận dạng tàu mà xuồng cứu sinh trực thuộc và 

số hiệu của xuồng cứu sinh phải đƣợc đánh dấu sao cho chúng có 

thể nhìn thấy đƣợc từ trên cao nhất có thể. 

Quy định 18  

Xuồng cứu sinh đóng từng phần có thể tự giữ thăng bằng 

(1)  Xuồng cứu sinh đóng từng phần có thể tự giữ thăng bằng phải tuân theo các 

yêu cầu của quy định 17 và ngoài ra, phải tuân theo các yêu cầu của quy định này. 

(2) Khoang kín 

(a)  Phải trang bị các tấm che cứng đƣợc gắn cố định kéo dài ít nhất 20% 

chiều dài của xuồng cứu sinh tính từ mũi tàu và ít nhất 20% chiều dài 

của xuồng cứu sinh từ phần sau cùng của xuồng cứu sinh. 

(b)  Các tấm che cứng phải tạo thành hai cabin. Nếu cabin có vách ngăn, 

thì cabin phải có các lỗ đủ kích thƣớc cho phép những ngƣời mặc 

quần áo bơi hoặc quần áo ấm và áo phao có thể tiếp cận dễ dàng. 

Chiều cao bên trong của cabin phải đủ để cho phép mọi ngƣời dễ 

dàng tiếp cận chỗ ngồi của mình ở mũi và đuôi xuồng cứu sinh. 
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(c)  Các tấm che cứng phải đƣợc bố trí sao cho chúng bao gồm các cửa sổ 

hoặc các tấm mờ để tiếp nhận đủ ánh sáng ban ngày vào bên trong 

xuồng cứu sinh cói các lỗ hoặc vòm đƣợc đóng lại để tránh ánh sáng 

nhân tạo không cần thiết. 

(d)  Các tấm che cứng phải có lan can để tạo chỗ dựa an toàn cho 

những ngƣời di chuyển bên ngoài xuồng cứu sinh. 

(e)  Các bộ phận hở của xuồng cứu sinh phải đƣợc lắp với một mái che 

có thể gập lại đƣợc gắn cố định đƣợc bố trí sao cho: 

(i)  mái che có thể dễ dàng đƣợc dựng lên bởi không quá hai ngƣời 

trong thời gian không quá 2 phút; và 

(ii)  mái che đƣợc cách nhiệt để bảo vệ ngƣời ngồi trong xuồng 

không bị lạnh bằng ít nhất hai lớp vật liệu ngăn cách nhau 

bằng một khe hở không khí hoặc các phƣơng tiện hiệu quả 

tƣơng đƣơng khác. 

(f) Khoang kín đƣợc tạo thành từ các tấm che cứng và mái che phải đƣợc 

bố trí sao cho: 

(i)  cho phép các hoạt động hạ thủy và trục vớt đƣợc thực hiện mà 

không có bất kỳ ngƣời nào ngồi trong xuồng phải rời khỏi 

khoang kín; 

(ii)  có lối vào ở cả hai đầu và ở mỗi bên, đƣợc trang bị các thiết bị 

đóng cửa có thể điều chỉnh hiệu quả, có thể dễ dàng và nhanh 

chóng đóng mở từ bên trong hoặc bên ngoài giúp thông gió 

nhƣng ngăn nƣớc biển, gió và lạnh; Phải trang bị các phƣơng 

tiện để giữ các lối vào an toàn ở vị trí mở và đóng; 

(iii)  khi mái che đƣợc dựng lên và tất cả các lối vào đƣợc đóng lại, 

luôn có đủ không khí cho ngƣời ngồi trong; 

(iv) mái che có các phƣơng tiện để gom nƣớc mƣa; 

(v)  mặt ngoài của các tấm che cứng và mái che và nội thất của phần 

đó của xuồng cứu sinh đƣợc che bằng mái che có màu sắc dễ 

nhìn thấy. Nội thất của cabin phải có màu sắc không gây khó 

chịu cho ngƣời ngồi trong; 

(vi) có thể chèo xuồng cứu sinh. 

(3) Lật úp và thăng bằng lại 
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(a)  Dây an toàn phải đƣợc trang bị tại mỗi vị trí ngồi đƣợc chỉ định. Dây 

an toàn phải đƣợc thiết kế sao cho giữ cố định một ngƣời có trọng 

lƣợng 100 kg khi xuồng cứu sinh lật úp. 

(b)  Độ ổn định của xuồng cứu sinh phải sao cho xuồng có thể tự giữ thăng 

bằng vốn có hoặc tự động khi chất đầy ngƣời và thiết bị đầy đủ hoặc 

một phần và mọi ngƣời đều thắt dây an toàn. 

(4) Đẩy 

(a)  Động cơ và bộ truyền động phải đƣợc điều khiển từ vị trí của ngƣời 

lái. 

(b)  Động cơ và thiết bị động cơ phải có khả năng chạy ở bất kỳ vị trí 

nào trong quá trình lật úp và tiếp tục chạy sau khi xuồng cứu sinh 

trở lại phƣơng thẳng đứng hoặc sẽ tự động dừng khi lật úp và dễ 

dàng khởi động lại sau khi xuồng cứu sinh trở lại phƣơng thẳng 

đứng và nƣớc đã đƣợc thoát khỏi xuồng cứu sinh. Thiết kế của hệ 

thống nhiên liệu và bôi trơn phải ngăn ngừa thất thoát nhiên liệu và 

mất hơn 250 ml dầu bôi trơn từ động cơ trong quá trình lật úp. 

(c)  Động cơ làm mát bằng không khí phải có hệ thống ống dẫn để lấy 

không khí làm mát từ và thải ra bên ngoài xuồng cứu sinh. Phải trang bị 

các van chặn lửa vận hành bằng tay cho phép không khí làm mát đƣợc 

đƣa vào và thoát ra bên trong xuồng cứu sinh. 

(5) Cấu tạo và che chắn 

(a)  Bất kể quy định 17(1)(f), xuồng cứu sinh đóng từng phần có thể tự giữ 

thăng bằng phải đƣợc kết cấu và che chắn sao cho đảm bảo xuồng cứu 

sinh có tác dụng bảo vệ chống lại các gia tốc có hại do va đập của xuồng 

cứu sinh, khi chất đầy ngƣời và thiết bị vào mạn tàu với vận tốc va đập 

ít nhất 3,5 m/giây. 

(b) Xuồng cứu sinh phải tự động tự chèo. 

Quy định 19 

Xuồng cứu sinh đóng hoàn toàn 

(1)  Các xuồng cứu sinh đóng hoàn toàn phải tuân theo các yêu cầu của quy định 17 

và ngoài ra, phải tuân theo các yêu cầu của quy định này. 

(2) Khoang kín 

Mọi xuồng cứu sinh đóng hoàn toàn đều phải đƣợc trang bị khoang kín nƣớc cố 
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định bao bọc hoàn toàn xuồng cứu sinh. Khoang kín phải đƣợc bố trí sao cho: 

(i) khoang có thể bảo vệ ngƣời ở trong xuồng tránh thời tiết nóng và lạnh; 

(ii)  tiếp cận xuồng cứu sinh qua các cửa hầm có thể đóng lại để làm cho 

xuồng cứu sinh kín nƣớc; 

(iii)  các cửa hầm đƣợc bố trí sao cho có thể thực hiện các hoạt động hạ thủy 

và trục vớt mà không có bất kỳ ngƣời nào phải rời khỏi khoang kín 

(iv)  các cửa hầm đều có khả năng đóng mở từ bên trong và bên ngoài và 

đƣợc trang bị các phƣơng tiện để giữ cửa an toàn ở các vị trí mở; 

(v)  có thể chèo xuồng cứu sinh; 

(vi)  có khả năng nâng đỡ toàn bộ trọng lƣợng của xuồng cứu sinh, bao gồm 

tất cả thiết bị, máy móc và đầy đủ ngƣời khi xuồng cứu sinh bị lật úp 

trong khi các cửa hầm đƣợc đóng lại và không có rò rỉ đáng kể; 

(vii)  có các cửa sổ hoặc các tấm xuyên sáng ở cả hai bên để có đủ ánh sáng 

ban ngày vào bên trong xuồng cứu sinh khi các cửa hầm đóng lại mà 

không cần ánh sáng nhân tạo; 

(viii)  ngoại thất có màu dễ nhìn và nội thất có màu không gây khó chịu cho 

ngƣời ngồi trong xuồng; 

(ix)  lan can cung cấp chỗ dựa an toàn cho những ngƣời di chuyển bên ngoài 

xuồng cứu sinh, và hỗ trợ lên và xuống xuồng; 

(x)  mọi ngƣời có thể ra vào chỗ ngồi của mình từ lối vào mà không phải 

trèo qua chƣớng ngại vật hoặc các vật cản khác; 

(xi)  mọi ngƣời trên xuồng đều đƣợc bảo vệ khỏi tác động của áp suất khí 

thấp nguy hiểm có thể sinh ra từ động cơ của xuồng cứu sinh. 

(3) Lật úp và thăng bằng lại 

(a)  Dây an toàn phải đƣợc trang bị tại mỗi vị trí ngồi đƣợc chỉ định. Dây 

an toàn phải đƣợc thiết kế sao cho giữ cố định một ngƣời có trọng 

lƣợng 100 kg khi xuồng cứu sinh lật úp. 

(b)  Độ ổn định của xuồng cứu sinh phải sao cho xuồng có thể tự giữ thăng 

bằng vốn có hoặc tự động khi chất đầy ngƣời và thiết bị đầy đủ hoặc 

một phần và tất cả các lối vào và lỗ hở đều đƣợc đóng kín nƣớc và mọi 

ngƣời đều thắt dây an toàn. 
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(c)  Xuồng cứu sinh phải có khả năng hỗ trợ đầy đủ ngƣời và thiết bị khi 

thuyền cứu sinh ở trong tình trạng hƣ hỏng theo yêu cầu của quy định 

17(1)(a) và độ ổn định của xuồng phải đảm bảo trong trƣờng hợp lật 

úp, xuồng sẽ tự động đạt đƣợc vị trí cung cấp lối thoát trên mặt nƣớc 

cho những ngƣời ở trong xuồng. 

(d)  Thiết kế của tất cả các ống xả của động cơ, ống dẫn khí và các lỗ khác 

phải sao cho có thể ngăn nƣớc khỏi động cơ khi xuồng cứu sinh lật úp 

và thăng bằng lại. 

(4)  Đẩy 

(a)  Động cơ và bộ truyền động phải đƣợc điều khiển từ vị trí của ngƣời 

lái. 

(b)  Động cơ và thiết bị động cơ phải có khả năng chạy ở bất kỳ vị trí nào 

trong quá trình lật úp và tiếp tục chạy sau khi xuồng cứu sinh trở lại 

phƣơng thẳng đứng hoặc sẽ tự động dừng khi lật úp và dễ dàng khởi 

động lại sau khi xuồng cứu sinh trở lại phƣơng thẳng đứng. Thiết kế 

của hệ thống nhiên liệu và bôi trơn phải ngăn ngừa thất thoát nhiên 

liệu và mất hơn 250 ml dầu bôi trơn từ động cơ trong quá trình lật úp. 

(c)  Động cơ làm mát bằng không khí phải có hệ thống ống dẫn để lấy 

không khí làm mát từ và thải ra bên ngoài xuồng cứu sinh. Phải trang bị 

các van chặn lửa vận hành bằng tay cho phép không khí làm mát đƣợc 

đƣa vào và thoát ra bên trong xuồng cứu sinh. 

(5) Cấu tạo và che chắn 

Bất kể quy định 17(1)(f), xuồng cứu sinh đóng hoàn toàn đƣợc kết cấu và che chắn sao 

cho đảm bảo xuồng cứu sinh có tác dụng bảo vệ chống lại các gia tốc có hại do va đập 

của xuồng cứu sinh, khi chất đầy ngƣời và thiết bị vào mạn tàu với vận tốc va đập ít nhất 

3,5 m/giây. 

(6) Xuồng cứu sinh rơi tự do 

Xuồng cứu sinh đƣợc bố trí để hạ thủy rơi tự do phải đƣợc kết cấu sao cho xuồng 

có khả năng bảo vệ chống lại các gia tốc có hại do hạ thủy xuồng, khi chở đầy đủ 

ngƣời và thiết bị, từ độ cao tối đa mà xuồng đƣợc thiết kế để đƣợc xếp phía trên 

đƣờng nƣớc với tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất, trong các điều kiện không thuận lợi 

có góc nghiêng đến 10° và với tàu đƣợc nâng ít nhất 20° về bất kỳ phía nào. 

Quy định 20  

Yêu cầu chung đối với bè cứu sinh 



-122- 

 

  

(1) Cấu tạo của bè cứu sinh 

(a)  Mọi bè cứu sinh đều phải đƣợc cấu tạo sao cho có thể trôi nổi trong 30 

ngày trên biển. 

(b)  Bè cứu sinh phải đƣợc kết cấu sao cho khi thả xuống nƣớc từ độ cao 18 

m, bè cứu sinh và thiết bị của bè sẽ hoạt động tốt. Nếu bè cứu sinh 

đƣợc xếp ở độ cao hơn 18 m so với đƣờng nƣớc ở trạng thái tải nhẹ 

nhất, thì bè cứu sinh đó phải là loại đã đƣợc thử nghiệm thả rơi từ độ 

cao ít nhất là đạt yêu cầu. 

(c)  Bè cứu sinh nổi phải có khả năng chịu đƣợc các cú lật lặp lại từ độ cao 

ít nhất 4,5 m so với mặt sàn của xuồng cả khi có và không có mái che 

đƣợc dựng lên. 

(d)  Bè cứu sinh và các phụ kiện của bè phải đƣợc kết cấu sao cho có thể 

kéo bè với tốc độ 3 hải lý/ giờ trong vùng nƣớc tĩnh khi chất đầy ngƣời 

và thiết bị và một trong các neo phao phấp phới. 

(e)  Bè cứu sinh phải có mái che để bảo vệ những ngƣời ngồi trong bè 

tránh gặp nguy hiểm tự khắc sinh ra khi bè cứu sinh đƣợc hạ thủy và di 

chuyển trên nƣớc. Mái che phải tuân theo những yêu cầu sau: 

(i)  mái che phải cách nhiệt chống nóng và lạnh bằng hai lớp vật 

liệu đƣợc ngăn cách bằng khe hở không khí hoặc các phƣơng 

tiện hiệu quả tƣơng đƣơng khác. Phải trang bị các phƣơng tiện 

để ngăn ngừa tích tụ nƣớc trong khe hở không khí; 

(ii)  nội thất của mái che phải có màu sắc không gây khó chịu cho 

ngƣời ngồi trong bè; 

(iii)  mỗi lối vào phải đƣợc chỉ dẫn rõ ràng và đƣợc trang bị các 

phƣơng tiện đóng cửa có thể điều chỉnh hiệu quả, có thể dễ 

dàng và nhanh chóng mở ra từ bên trong và bên ngoài bè 

cứu sinh giúp thông gió nhƣng ngăn nƣớc biển, gió và lạnh. 

Bè cứu sinh có sức chứa trên tám ngƣời phải có ít nhất hai 

lối vào đối diện nhau; 

(iv)  luôn có đủ không khí cho ngƣời ngồi trong bè, ngay cả khi các 

lối vào bị đóng; 

(v) phải đƣợc trang bị ít nhất một lỗ nhìn; 

(vi) phải đƣợctrang bị các phƣơng tiện thu gom nƣớc mƣa; 
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(vii)  phải có đủ khoảng không cho ngƣời ngồi dƣới tất cả các bộ 

phận của mái che. 

(2) Sức chở và khối lƣợng tối thiểu của bè cứu sinh 

(a)  Không phê duyệt bè cứu sinh có sức chở dƣới sáu ngƣời đƣợc tính 

toán theo các yêu cầu của quy định 21(3) hoặc 22(3) khi thích hợp. 

(b)  Trừ khi bè cứu sinh đƣợc hạ thủy bằng thiết bị hạ thủy đã đƣợc phê 

duyệt tuân thủ các yêu cầu của quy định 32 và không bắt buộc phải di 

động, tổng khối lƣợng của bè cứu sinh, thùng chứa và thiết bị của bè 

không đƣợc quá 185 kg. 

(3)  Phụ kiện bè cứu sinh 

(a)  Các dây cứu sinh phải đƣợc buộc an toàn xung quanh bên trong và 

bên ngoài của bè cứu sinh. 

(b)  Bè cứu sinh phải đƣợc trang bị dây néo hữu dụng có chiều dài bằng ít 

nhất hai lần khoảng cách từ vị trí xếp bè đến đƣờng nƣớc ở trạng thái 

tải nhẹ nhất hoặc 15 m, tùy giá trị nào lớn hơn. 

(4)  Bè cứu sinh hạ thủy bằng cần 

(a)  Ngoài các yêu cầu trên, bè cứu sinh sử dụng thiết bị hạ thủy đã đƣợc 

phê duyệt phải: 

(i)  có khả năng chịu đƣợc va đập bên hông đối với thành tàu với 

vận tốc va đập ít nhất 3,5 m/giây và cả khi rơi xuống nƣớc từ 

độ cao ít nhất 3 m mà không có hƣ hỏng ảnh hƣởng đến chức 

năng của bè trong trƣờng hợp bè cứu sinh chất đầy ngƣời và 

thiết bị; 

(ii)  đƣợc trang bị các phƣơng tiện để chở bè cứu sinh dọc theo 

boong lên tàu và cố định bè an toàn trong quá trình lên tàu. 

(b)  Mọi bè cứu sinh hạ thủy bằng cần đều phải đƣợc bố trí sao cho có toàn 

bộ ngƣời lên bè trong vòng không quá 3 phút kể từ khi đƣa ra hƣớng 

dẫn lên bè. 

(5)  Thiết bị 

(a) Các thiết bị thông thƣờng của mọi bè cứu sinh phải bao gồm: 

(i)  một dây nổi, đƣợc gắn với ít nhất 30 m dây phao; 
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(ii)  một con dao thuộc loại không gấp đƣợc có tay cầm nổi và dây 

buộc đƣợc gắn và xếp gọn trong túi ở bên ngoài mái che gần 

điểm mà dây néo đƣợc gắn vào bè cứu sinh. Ngoài ra, bè cứu 

sinh đƣợc phép chứa từ 13 ngƣời trở lên phải có một con dao 

thứ hai không nhất thiết phải thuộc loại không gấp đƣợc; 

(iii)  một gàu nổi đối với bè cứu sinh đƣợc phép chứa không quá 

12 ngƣời. Hai gàu nổi đối với bè cứu sinh đƣợc phép chứa từ 

13 ngƣời trở lên; 

(iv) hai tấm xốp; 

(v)  hai neo phao, mỗi neo có một dây buộc chống va đập và 

đƣờng thả trƣợt, một chiếc là dự phòng và chiếc còn lại đƣợc 

gắn cố định vào bè cứu sinh sao cho khi bè cứu sinh phồng lên 

hoặc ở trên mặt nƣớc, neo sẽ giúp bè neo phía gió một cách 

chắc chăn nhất. Độ bền của mọi neo phao và dây buộc và 

đƣờng thả trƣợt của neo phải phù hợp với mọi điều kiện biển. 

Các neo phao phải đƣợc lắp một khớp xoay ở mỗi đầu của dây 

và phải là loại không có khả năng quay từ trong ra ngoài giữa 

các mạng thừng; 

(vi) hai mái chèo nổi; 

(vii)  ba dụng cụ mở đồ hộp; dao an toàn có các lƣỡi mở đồ hộp 

chuyên dụng đáp ứng yêu cầu này; 

(viii)  bộ dụng cụ sơ cứu đựng trong hộp không thấm nƣớc có khả 

năng đóng chặt sau khi sử dụng; 

(ix) một còi hoặc tín hiệu âm thanh tƣơng đƣơng; 

(x)  bốn quả pháo sáng tuân thủ các yêu cầu của quy định 29; 

(xi) sáu đuốc cầm tay tuân thủ các yêu cầu của quy định 30; 

(xii)  hai tín hiệu khói nổi phù hợp với các yêu cầu của quy định 

31; 

(xiii)  một ngọn đuốc điện không thấm nƣớc thích hợp để phát tín 

hiệu Morse cùng với một bộ ắc quy dự phòng và một bóng đèn 

dự phòng trong hộp không thấm nƣớc; 

(xiv)  một bộ phản xạ radar hữu dụng, trừ khi có một bộ phát đáp 

của phƣơng tiện cứu sinh đƣợc xếp gọn trong bè cứu sinh; 
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(xv)  một gƣơng tín hiệu ban ngày có hƣớng dẫn sử dụng để báo 

hiệu cho tàu và máy bay; 

(xvi)  một bản sao các tín hiệu cứu sinh đƣợc quy định theo quy định 

V/8 của Công ƣớc Quốc tế về An toàn Sinh mạng con ngƣời 

trên Biển năm 1974, trên thẻ chống thấm nƣớc hoặc trong 

thùng không thấm nƣớc; 

(xvii)  một bộ câu cá; 

(xviii)  khẩu phần thức ăn tổng cộng ít nhất 10.000 kJ cho mỗi ngƣời 

mà bè cứu sinh đƣợc phép chứa; các khẩu phần này phải đƣợc 

bảo quản trong bao bì kín khí và đƣợc cất giữ trong thùng kín 

nƣớc; 

(xix)  các thùng kín nƣớc chứa tổng cộng 1,5 l nƣớc ngọt cho mỗi 

ngƣời mà bè cứu sinh đƣợc phép chứa, trong đó 0,5 l cho mỗi 

ngƣời có thể đƣợc thay thế bằng thiết bị khử muối có khả năng 

tạo ra một lƣợng nƣớc ngọt tƣơng đƣơng trong hai ngày; 

(xx) một bình uống chia độ chống gỉ; 

(xxi)  sáu liều thuốc chống say sóng và một túi chống say sóng cho 

mỗi ngƣời mà bè cứu sinh đƣợc phép chở; 

(xxii)  sổ tay hƣớng dẫn sinh tồn;
40 

(xxiii) hƣớng dẫn hành động ngay lập tức;
40 

(xxiv)  dụng cụ chống mất nhiệt phù hợp với các yêu cầu của quy định 

26 đủ cho 10% số ngƣời mà bè cứu sinh đƣợc phép chứa hoặc 

hai ngƣời, tùy theo giá trị nào lớn hơn. 

(b)  Ký hiệu theo yêu cầu của các quy định 21(7)(c)(v) và 22(7)(vii) trên 

các bè cứu sinh đƣợc trang bị theo điểm (a) sẽ là SOLAS A PACK 

bằng chữ in hoa theo bảng chữ cái La Mã. 

(c)  Khi thích hợp, thiết bị phải đƣợc xếp gọn trong một thùng chứa, nếu 

thiết bị không phải là một phần không thể tách rời hoặc lắp cố định vào 

bè cứu sinh, phải đƣợc xếp gọn và bảo đảm bên trong bè cứu sinh và có 

khả năng nổi trên mặt nƣớc ít nhất 30 phút mà không làm hỏng cấu kiện 

của thiết bị. 

                                                           
40

Xem Hướng dẫn hành động trong phương tiện cứu sinh, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết 

A.657(16). 
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(6) Cơ cấu tự nổi cho bè cứu sinh 

(a) Hệ thống dây néo 

Hệ thống dây néo cứu sinh phải có mối nối giữa tàu và bè cứu sinh và 

phải đƣợc bố trí sao cho đảm bảo bè cứu sinh khi đƣợc thả ra và trong 

trƣờng hợp phao cứu sinh bơm hơi đƣợc bơm phồng sẽ không bị kéo 

theo tàu chìm. 

(b) Dây yếu 

Nếu sử dụng dây yêu trong các cơ cấu tự nổi, dây néo sẽ: 

(i)  không bị đứt do lực cần thiết để kéo dây néo ra khỏi thùng 

chứa của bè cứu sinh; 

(ii)  đủ mạnh để bơm hơi bè cứu sinh nếu có thể; 

(iii) đứt dƣới ứng lực 2,2 ± 0,4 kN. 

(c) Bộ nhả thủy tĩnh 

Nếu sử dụng bộ nhả thủy tĩnh trong các cơ cấu tự nổi, bộ nhả thủy tĩnh 

phải: 

(i)  đƣợc chế tạo bằng vật liệu tƣơng thích để ngăn ngừa sự cố của 

thiết bị. Mạ hoặc các hình thức tráng kim loại khác trên các bộ 

phận của bộ nhả thủy tĩnh sẽ không đƣợc chấp nhận; 

(ii) tự động thả bè cứu sinh ở độ sâu không quá 4 m; 

(iii)  có rãnh thoát nƣớc để ngăn tích tụ nƣớc trong khoang thủy tĩnh 

khi thiết bị ở vị trí thông thƣờng; 

(iv)  đƣợc kết cấu sao cho có thể ngăn nhả khi nƣớc biển tràn qua 

thiết bị; 

(v)  đƣợc đánh dấu loại và số sê-ri vĩnh viễn bên ngoài thiết bị; 

(vi)  đƣợc cung cấp tài liệu hoặc biển nhận dạng ghi ngày sản xuất, 

loại và số sê-ri; 

(vii)  sao cho mỗi bộ phận nối với hệ thống dây néo có cƣờng độ tối 

thiểu theo yêu cầu đối với dây néo; 

(viii)  nếu dùng một lần, có hƣớng dẫn xác định ngày hết hạn sử dụng 

và các phƣơng tiện để đánh dấu ngày trên thiết bị. 
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Quy định 21  

Bè cứu sinh bơm hơi 

(1)  Các bè cứu sinh bơm hơi phải tuân theo các yêu cầu của quy định 20 và 

ngoài ra, phải tuân theo các yêu cầu của quy định này. 

(2) Cấu tạo của bè cứu sinh bơm hơi 

(a)  Buồng nổi chính phải đƣợc chia thành ít nhất hai khoang riêng 

biệt, mỗi khoang đƣợc bơm căng qua một van bơm một chiều 

trên mỗi khoang. Các buồng nổi phải đƣợc bố trí sao cho, trong 

trƣờng hợp bất kỳ một trong các khoang bị hƣ hỏng hoặc không 

thể bung ra, các khoang còn nguyên vẹn sẽ có thể hỗ trợ số ngƣời 

mà bè cứu sinh đƣợc phép chứa, trong đó mỗi ngƣời có trọng 

lƣợng 75 kg và ngồi ở vị trí thông thƣờng của mình trong trƣờng 

hợp có mạn khô dƣơng trên toàn bộ phần ngoại vi của bè cứu 

sinh. 

(b)  Sàn của bè cứu sinh phải không thấm nƣớc và phải có khả năng cách 

nhiệt đủ chống lạnh: 

(i)  bằng một hoặc nhiều khoang mà ngƣời ngồi trong có thể bơm 

hơi, hoặc tự động thổi phồng lên và ngƣời ngồi trong có thể xì 

hơi và bơm hơi lại; hoặc là 

(ii)  bằng cách khác hiệu quả tƣơng đƣơng không phụ thuộc vào 

việc bơm hơi. 

(c)  Bè cứu sinh phải đƣợc bơm phồng bằng khí không độc hại. Quá trình 

bơm phải đƣợc hoàn thành trong vòng 1 phút ở nhiệt độ môi trƣờng từ 

18°C đến 20°C và trong vòng 3 phút ở nhiệt độ môi trƣờng -30°C. Sau 

khi bơm, bè cứu sinh vẫn duy trì hình dạng của bè khi chở đầy ngƣời 

và thiết bị. 

(d)  Mọi khoang bơm hơi đều phải có khả năng chịu đƣợc áp suất bằng ít 

nhất ba lần áp suất làm việc và không đƣợc đạt áp suất vƣợt quá hai 

lần áp suất làm việc bằng van giảm áp hoặc bằng nguồn cung cấp khí 

hạn chế. Phải trang bị các phƣơng tiện để lắp máy bơm đẩy hoặc ống 

thổi theo yêu cầu của khoản (10)(a)(ii) để có thể duy trì áp suất làm 

việc. 

(3) Sức chở của bè cứu sinh bơm hơi 

Số lƣợng ngƣời mà một bè cứu sinh đƣợc phép chứa phải bằng với số lƣợng ít 
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hơn: 

(i)  số nguyên lớn nhất thu đƣợc bằng cách chia cho 0,096 thể 

tích, tính bằng mét khối, của các ống nổi chính (không tính 

vòm và ván ngang, nếu có cho mục đích này) khi đƣợc 

bơm căng; hoặc là 

(ii)  số nguyên lớn nhất thu đƣợc bằng cách chia cho 0,372 diện tích 

mặt cắt ngang bên trong của bè cứu sinh đƣợc tính bằng mét 

vuông (có thể tính ván ngang hoặc các ván ngang, nếu có cho 

mục đích này) đƣợc đo đến mép trong cùng của các ống nổi ; 

hoặc là 

(iii)  số ngƣời có trọng lƣợng trung bình 75 kg, tất cả đều mặc áo 

phao, có thể ngồi đủ thoải mái và đủ chỗ mà không ảnh hƣởng 

đến hoạt động của bất kỳ thiết bị nào của bè cứu sinh. 

(4) Tiếp cận bè cứu sinh bơm hơi 

(a)  Ít nhất một lối vào phải đƣợc trang bị một đƣờng dốc lên bè nửa 

cứng để mọi ngƣời lên bè cứu sinh từ dƣới biển đƣợc bố trí sao cho 

có thể ngăn xì hơi đáng kể bè cứu sinh nếu đƣờng dốc bị hỏng. 

Trong trƣờng hợp bè cứu sinh hạ thủy bằng cần có nhiều lối vào, 

đƣờng dốc lên bè phải đƣợc lắp ở lối vào đối diện với dây buộc và 

phƣơng tiện lên bè. 

(b)  Các lối vào không có đƣờng dốc lên bè phải có thang lên bè, bậc thấp 

nhất của thang phải nằm dƣới đƣờng nƣớc nhẹ của bè cứu sinh không 

dƣới 0,4 m. 

(c)  Phải có các phƣơng tiện bên trong bè cứu sinh để hỗ trợ mọi ngƣời tự 

kéo mình lên bè cứu sinh từ thang. 

(5) Độ ổn định của bè cứu sinh bơm hơi 

(a)  Mọi bè cứu sinh bơm hơi đều phải đƣợc cấu tạo sao cho khi đƣợc bơm 

hơi hoàn toàn và nổi có mái che trên cùng, bè sẽ ổn định trên biển. 

(b)  Độ ổn định của bè cứu sinh khi ở vị trí đảo ngƣợc phải sao cho bè có 

thể giữ thăng bằng trên biển và trong vùng nƣớc tĩnh. 

(c)  Độ ổn định của bè cứu sinh khi chở đầy ngƣời và thiết bị phải đảm bảo 

có thể kéo đƣợc với tốc độ lên đến 3 hải lý/giờ trong vùng nƣớc tĩnh. 

(6) Phụ kiện của bè cứu sinh bơm hơi 
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(a)  Độ bền đứt của hệ thống dây néo bao gồm cả các phƣơng tiện gắn kết 

hệ thống dây néo vào bè cứu sinh, ngoại trừ dây yếu theo yêu cầu của 

quy định 20(6)(b), không đƣợc nhỏ hơn 10 kN đối với bè cứu sinh 

đƣợc phép chứa chín ngƣời trở lên, và không đƣợc nhỏ hơn 7,5 kN đối 

với bất kỳ loại bè cứu sinh nào khác. Bè cứu sinh có thể do một ngƣời 

thổi phồng. 

(b)  Đèn điều khiển bằng tay có thể nhìn thấy trong bóng tối có bầu trời 

quang đãng từ khoảng cách ít nhất 2 dặm trong thời gian tối thiểu 12 giờ 

phải đƣợc lắp ở phía trên mái che. Nếu đèn là đèn nhấp nháy, ban đầu 

đèn sẽ nhấp nháy với tốc độ ít nhất 50 lần một phút trong 2 giờ đầu tiên 

trong suốt thời gian hoạt động 12 giờ. Đèn phải đƣợc cấp điện bằng pin 

hoạt hóa bằng biển hoặc pin hóa khô và sẽ tự động sáng khi bè cứu sinh 

phồng lên. Pin phải thuộc loại không bị hƣ hỏng do ẩm ƣớt hoặc độ ẩm 

trong bè cứu sinh xếp gọn. 

(c)  Đèn điều khiển bằng tay phải đƣợc lắp bên trong bè cứu sinh có khả 

năng hoạt động liên tục trong thời gian ít nhất là 12 giờ. Đèn sẽ tự 

động sáng khi bè cứu sinh phồng lên và có cƣờng độ đủ để có thể 

đọc các chỉ dẫn về cứu sinh và thiết bị. 

(7) Hộp bè cứu sinh bơm hơi 

(a) Bè cứu sinh phải đƣợc đóng gói trong một hộp: 

(i)  đƣợc chế tạo sao cho có thể chịu mài mòn trong các điều kiện 

gặp phải trên biển; 

(ii)  có đủ sức nổi vốn có, khi đựng bè cứu sinh và thiết bị của bè, 

để kéo dây néo từ bên trong và vận hành cơ cấu bơm nếu tàu 

chìm; 

(iii)  kín nƣớc đến mức có thể, ngoại trừ các lỗ thoát nƣớc ở đáy 

thuyền. 

(b)  Bè cứu sinh phải đƣợc đóng gói trong hộp của bè sao cho đảm bảo bè 

cứu sinh trong nƣớc sẽ phồng lên theo phƣơng thẳng đứng khi không bị 

bung ra khỏi hộp của bè. 

(c) Hộp phải đƣợc đánh dấu: 

(i) tên hoặc thƣơng hiệu của nhà sản xuất; 

(ii) số sê-ri; 
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(iii)  tên cơ quan cấp phép và số lƣợng ngƣời đƣợc phép chở; 

(iv) SFV;
41 

(v) loại túi dự phòng kèm theo; 

(vi) ngày bảo dƣỡng lần gần nhất; 

(vii) chiều dài của dây néo; 

(viii)  chiều cao xếp tối đa cho phép trên đƣờng nƣớc (tùy thuộc vào 

chiều cao thử nghiệm thả và chiều dài của dây néo); 

(ix) hƣớng dẫn hạ thủy. 

(8) Đánh dấu trên bè cứu sinh bơm hơi 

Bè cứu sinh phải đƣợc đánh dấu: 

(i) tên hoặc thƣơng hiệu của nhà sản xuất; 

(ii) số sê-ri; 

(iii) ngày sản xuất (tháng và năm); 

(iv) tên cơ quan cấp phép; 

(v) tên và địa điểm của trạm bảo dƣỡng nơi bè đƣợc bảo dƣỡng lần gần 

nhất; 

(vi)  số lƣợng ngƣời đƣợc phép chứa trên mỗi lối vào bằng các ký tự có chiều 

cao không dƣới 100 mm có màu tƣơng phản với màu của bè cứu sinh. 

(9)  Bè cứu sinh bơm hơi hạ thủy bằng cần 

(a)  Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu trên, bè cứu sinh sử dụng thiết bị hạ 

thủy đã đƣợc phê duyệt, khi đƣợc treo trên móc nâng hoặc dây dây cột 

bè, phải chịu đƣợc tải trọng: 

(i)  gấp 4 lần trọng lƣợng của toàn bộ ngƣời và thiết bị của bè, ở 

nhiệt độ môi trƣờng và nhiệt độ ổn định của bè là 20 ± 3°C khi 

tất cả các van xả không hoạt động; và 

                                                           
41

Các bè cứu sinh bơm hơi tuân thủ mục 4.3 của Bộ luật Quốc tế về trang bị cứu sinh (LSA), đƣợc Ủy ban 

An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.48 (66) sửa đổi, và đƣợc đánh dấu 

SOLAS A hoàn toàn tƣơng đƣơng với các loại bè cứu sinh đƣợc mô tả trong quy định này, và có thể 

đƣợc chấp nhận là hoàn toàn tƣơng đƣơng với các bè cứu hộ đƣợc đánh dấu SFV 
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(ii)  1,1 lần khối lƣợng của toàn bộ ngƣời và thiết bị của bè ở 

nhiệt độ môi trƣờng môi trƣờng và nhiệt độ ổn định của bè là 

-30°C khi tất cả các van xả vẫn hoạt động. 

(b)  Các hộp cố định của các bè cứu sinh đƣợc hạ thủy bằng thiết bị hạ 

thủy phải đƣợc bảo đảm sao cho hộp hoặc các bộ phận của hộp không 

bị rơi xuống biển trong và sau khi bơm và hạ thủy bè sinh chứa bên 

trong. 

(10)  Thiết bị bổ sung cho bè cứu sinh bơm hơi 

(a)  Ngoài các thiết bị đƣợc yêu cầu theo quy định 20(5), mọi bè cứu sinh 

bơm hơi đều phải đƣợc trang bị: 

(i)  một bộ dụng cụ sửa chữa để vá các lỗ thủng trong khoang nổi; 

(ii) một máy bơm đẩy hoặc ống thổi. 

(b) Các dao đƣợc yêu cầu theo quy định 20(5)(a)(ii) phải là dao an toàn. 

Quy định 22  

Bè cứu sinh cứng 

(1)  Các bè cứu sinh cứng phải tuân theo các yêu cầu của quy định 20 và ngoài ra, 

phải tuân theo các yêu cầu của quy định này. 

(2) Cấu tạo của bè cứu sinh cứng 

(a)  Sức nổi của bè cứu sinh phải đƣợc tạo ra bằng vật liệu nổi vốn có 

đã đƣợc phê duyệt đặt càng gần ngoại vi của bè cứu sinh càng tốt. 

Vật liệu nổi phải là vật liệu chống cháy hoặc đƣợc bảo vệ bằng lớp 

phủ chống cháy. 

(b)  Sàn của bè cứu sinh phải ngăn nƣớc xâm nhập và phải hỗ trợ hiệu quả 

cho ngƣời ngồi trong khỏi nƣớc và cách nhiệt cho họ khỏi bị lạnh. 

(3) Sức chở của bè cứu sinh cứng 

Số lƣợng ngƣời mà một bè cứu sinh đƣợc phép chứa phải bằng với số lƣợng ít 

hơn: 

(i)  số nguyên lớn nhất thu đƣợc bằng cách chia cho 0,096 thể tích của 

vật liệu nổi tính bằng mét khối nhân với hệ số 1 trừ đi trọng lƣợng 

riêng của vật liệu đó; hoặc là 

(ii)  số nguyên lớn nhất thu đƣợc bằng cách chia cho 0,372 diện tích 
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mặt cắt ngang của sàn bè cứu sinh đƣợc tính bằng mét vuông; hoặc 

là 

(iii)  số ngƣời có trọng lƣợng trung bình 75 kg, tất cả đều mặc áo phao, có thể 

ngồi đủ thoải mái và đủ chỗ mà không ảnh hƣởng đến hoạt động của bất 

kỳ thiết bị nào của bè cứu sinh. 

(4) Tiếp cận bè cứu sinh cứng 

(a)  Ít nhất một lối vào phải đƣợc trang bị một đƣờng dốc lên bè cố định 

để mọi ngƣời lên bè cứu sinh từ dƣới biển. Trong trƣờng hợp bè cứu 

sinh hạ thủy bằng cần có nhiều lối vào, đƣờng dốc lên bè phải đƣợc 

lắp ở lối vào đối diện với dây buộc và phƣơng tiện lên bè. 

(b)  Các lối vào không có đƣờng dốc lên bè phải có thang lên bè, bậc thấp 

nhất của thang phải nằm dƣới đƣờng nƣớc nhẹ của bè cứu sinh không 

dƣới 0,4 m. 

(c)  Phải có các phƣơng tiện bên trong bè cứu sinh để hỗ trợ mọi ngƣời tự 

kéo mình lên bè cứu sinh từ thang. 

(5) Độ ổn định của bè cứu sinh cứng 

(a)  Trừ khi bè cứu sinh có khả năng hoạt động an toàn theo bất kỳ cách nào 

mà bè đang nổi, độ bền và độ ổn định của bè phải ở mức bè thể tự giữ 

thăng bằng hoặc có thể dễ dàng thăng bằng trên biển và trong vùng 

nƣớc tĩnh bởi một ngƣời. 

(b)  Độ ổn định của bè cứu sinh khi chở đầy ngƣời và thiết bị phải đảm bảo 

có thể kéo đƣợc với tốc độ lên đến 3 hải lý/giờ trong vùng nƣớc tĩnh. 

(6) Phụ kiện của bè cứu sinh cứng 

(a)  Bè cứu sinh phải đƣợc trang bị dây néo hữu dụng. Độ bền đứt của hệ 

thống dây néo bao gồm cả các phƣơng tiện gắn kết hệ thống dây néo 

vào bè cứu sinh, ngoại trừ dây yếu theo yêu cầu của quy định 20(6)(b), 

không đƣợc nhỏ hơn 10 kN đối với bè cứu sinh đƣợc phép chứa chín 

ngƣời trở lên, và không đƣợc nhỏ hơn 7,5 kN đối với bất kỳ loại bè cứu 

sinh nào khác.  

(b)  Đèn điều khiển bằng tay có thể nhìn thấy trong bóng tối có bầu trời 

quang đãng từ khoảng cách ít nhất 2 dặm trong thời gian tối thiểu 12 giờ 

phải đƣợc lắp ở phía trên mái che. Nếu đèn là đèn nhấp nháy, ban đầu 

đèn sẽ nhấp nháy với tốc độ ít nhất 50 lần một phút trong 2 giờ đầu tiên 

trong suốt thời gian hoạt động 12 giờ. Đèn phải đƣợc cấp điện bằng pin 
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hoạt hóa bằng biển hoặc pin hóa khô và sẽ tự động sáng khi bè cứu sinh 

phồng lên. Pin phải thuộc loại không bị hƣ hỏng do ẩm ƣớt hoặc độ ẩm 

trong bè cứu sinh xếp gọn. 

(c)  Đèn điều khiển bằng tay phải đƣợc lắp bên trong bè cứu sinh có khả 

năng hoạt động liên tục trong thời gian ít nhất là 12 giờ. Đèn sẽ tự động 

sáng khi bè cứu sinh phồng lên và có cƣờng độ đủ để có thể đọc các chỉ 

dẫn về cứu sinh và thiết bị. 

(7) Đánh dấu trên bè cứu sinh cứng 

 Bè cứu sinh phải đƣợc đánh dấu: 

(i) tên và cảng đăng ký của tàu mà bè trực thuộc; 

(ii) tên hoặc thƣơng hiệu của nhà sản xuất; 

(iii) số sê-ri; 

(iv) tên cơ quan cấp phép; 

(v)  số lƣợng ngƣời đƣợc phép chứa trên mỗi lối vào bằng các ký tự có chiều 

cao không dƣới 100 mm có màu tƣơng phản với màu của bè cứu sinh. 

(vi) SFV;
42 

(vii) loại túi dự phòng kèm theo; 

(viii) chiều dài dây néo; 

(ix) chiều cao xếp tối đa cho phép trên đƣờng nƣớc (chiều cao thử nghiệm 

thả); 

(x) hƣớng dẫn hạ thủy. 

(8) Bè cứu sinh cứng hạ thủy bằng cần 

Ngoài các yêu cầu trên, bè cứu sinh cứng sử dụng thiết bị hạ thủy đã đƣợc phê 

duyệt, khi đƣợc treo trên móc nâng hoặc dây buộc của bè, phải chịu đƣợc tải trọng 

gấp bốn lần khối lƣợng của bè khi đầy ngƣời và thiết bị. 

Quy định 23  

Xuồng cấp cứu 
                                                           
42

Các bè cứu sinh cứng tuân thủ chƣơng IV, mục 4.3 của Bộ luật Quốc tế về trang bị cứu sinh (LSA), 

đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.48 (66) sửa đổi, và đƣợc 

đánh dấu SOLAS A hoàn toàn tƣơng đƣơng với các bè cứu sinh đƣợc mô tả trong quy định này và có 

thể đƣợc chấp nhận là hoàn toàn tƣơng đƣơng với các bè cứu sinh đƣợc đánh dấu SFV. 
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(1) Yêu cầu chung 

(a) Trừ khi có quy định của quy định này, tất cả các xuồng cấp cứu đều phải 

tuân thủ các yêu cầu của các quy định từ 17(1) đến 17(7)(d) bao gồm và 

17(7)(f), 17(7)(g), 17(7)(i), 17(7)(l) và 17(9). 

(b)  Xuồng cấp cứu có thể có kết cấu cứng hoặc bơm hơi hoặc kết hợp 

cả hai và phải: 

(i)  không có chiều dài ít nhất 3,8 m nhƣng không quá 8,5 m, ngoại 

trừ trƣờng hợp do kích thƣớc của tàu hoặc vì những lý do khác 

mà việc vận chuyển các xuồng đó đƣợc coi là không hợp lý 

hoặc không thể thực hiện, Chính quyền có thể chấp nhận 

xuồng cấp cứu có chiều dài nhỏ hơn nhƣng không nhỏ hơn 3,3 

m; 

(ii)  có khả năng chở ít nhất năm ngƣời ngồi và một ngƣời nằm 

hoặc, trong trƣờng hợp xuồng cấp cứu có chiều dài nhỏ hơn 

3,8 m, con số nhỏ hơn nhƣ vậy có thể do Chính quyền quyết 

định. 

(c)  Số lƣợng ngƣời mà một xuồng đƣợc phép chở sẽ do Chính quyền quyết 

định. 

(d)  Xuồng cấp cứu kết hợp cả kết cấu cứng và bơm hơi phải tuân theo 

các yêu cầu thích hợp của quy định này đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền. 

(e)  Trừ khi xuồng cấp cứu có đủ độ che chắn, xuồng phải đƣợc trang bị nắp 

mũi kéo dài ít nhất 15% chiều dài của xuồng. 

(f)  Xuồng cấp cứu phải có khả năng điều động với tốc độ lên đến 6 hải 

lý/giờ và duy trì tốc độ đó trong thời gian ít nhất là 4 giờ. 

(g)  Xuồng cấp cứu phải có đủ khả năng cơ động và khả năng điều động 

trên biển để có thể vớt ngƣời lên khỏi mặt nƣớc, điều khiển bè cứu 

sinh và kéo bè cứu sinh lớn nhất đƣợc chở trên tàu khi có đầy ngƣời và 

thiết bị hoặc tƣơng đƣơng của bè với tốc độ ít nhất 2 hải lý/ giờ. 

(h)  Xuồng cấp cứu phải đƣợc trang bị động cơ gắn trong hoặc động cơ gắn 

ngoài. Nếu xuồng cấp cứu đƣợc lắp động cơ gắn ngoài, bánh lái và tay 

bánh lái có thể tạo thành một phần của động cơ. Bất kể các yêu cầu của 

quy định 17(6)(a), động cơ gắn ngoài chạy bằng xăng có hệ thống 

nhiên liệu đã đƣợc phê duyệt có thể đƣợc lắp trong các xuồng cấp cứu, 
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miễn là thùng nhiên liệu đƣợc đặc biệt bảo vệ chống cháy nổ. 

(i)  Các phƣơng tiện lai dắt phải đƣợc lắp cố định trong các xuồng cấp 

cứu và phải đủ chắc chắn để điều khiển hoặc kéo các bè cứu sinh theo 

yêu cầu của khoản (1)(g). 

(j)  Các xuồng cấp cứu phải đƣợc trang bị chỗ sắp xếp kín gió cho các 

thiết bị nhỏ. 

(2) Thiết bị xuồng cấp cứu 

(a)  Tất cả các hạng mục thiết bị xuồng cấp cứu, ngoại trừ sào móc đƣợc thả 

cho mục đích chống đỡ, đều phải đƣợc cố định trong xuồng cấp cứu 

bằng dây buộc, cất giữ trong tủ khóa hoặc khoang, cất giữ trong giá đỡ 

hoặc các thiết bị lắp đặt tƣơng tự, hoặc các phƣơng tiện phù hợp. Thiết 

bị phải đƣợc bảo đảm sao cho không cản trở bất kỳ quy trình hạ thủy 

hoặc trục vớt nào. Tất cả các hạng mục thiết bị xuồng cấp cứu đều phải 

nhỏ và càng nhỏ càng tốt và phải đƣợc đóng gói ở dạng nhỏ gọn phù 

hợp. 

(b) Các thiết bị thông thƣờng của mọi xuồng cấp cứu phải bao gồm: 

(i)  mái chèo hoặc tay chèo đủ nổi để đi đƣợc trong vùng biển tĩnh. 

Cọc chèo, nạng hoặc các thiết bị tƣơng đƣơng phải đƣợc trang 

bị cho mỗi mái chèo. Cọc chèo hoặc nạng phải đƣợc buộc vào 

xuồng bằng dây buộc hoặc dây xích; 

(ii) một gàu nổi; 

(iii)  hộp la bàn đựng la bàn hữu dụng có thể phát sáng hoặc đƣợc 

trang bị các phƣơng tiện chiếu sáng thích hợp 

(iv)  một neo phao và đƣờng thả trƣợt có dây buộc có độ bền thích 

hợp, chiều dài ít nhất 10 m; 

(v)  một dây néo có đủ chiều dài và độ bền, đƣợc gắn vào thiết bị 

nhả phù hợp với các yêu cầu của quy định 17(7)(g) và đƣợc 

đặt ở đầu phía trƣớc của xuồng cấp cứu; 

(vi)  một dây phao, chiều dài không dƣới 50 m, đủ độ bền để 

kéo bè cứu sinh theo yêu cầu của khoản (1)(g); 

(vii)  một ngọn đuốc điện không thấm nƣớc thích hợp để phát tín 

hiệu Morse cùng với một bộ ắc quy dự phòng và một bóng đèn 

dự phòng trong hộp không thấm nƣớc; 
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(viii)  một còi hoặc tín hiệu âm thanh tƣơng đƣơng; 

(ix)  bộ dụng cụ sơ cứu đựng trong hộp không thấm nƣớc có khả 

năng đóng chặt sau khi sử dụng; 

(x)  hai dây nổi, gắn với dây phao ít nhất 30 m; 

(xi)  đèn rọi có khả năng chiếu sáng hiệu quả một vật sáng màu vào 

ban đêm, có chiều rộng 18 m ở khoảng cách 180 m trong thời 

gian tổng cộng là 6 giờ và làm việc liên tục không dƣới 3 giờ; 

(xii)  một bộ phản xạ radar hữu dụng;  

(xiii)  dụng cụ chống mất nhiệt phù hợp với các yêu cầu của quy định 

26 đủ cho 10% số ngƣời mà xuồng cứu sinh đƣợc phép chứa 

hoặc hai ngƣời, tùy theo giá trị nào lớn hơn.  

(c) Ngoài các thiết bị theo yêu cầu của khoản (2) (b), các thiết bị thông 

thƣờng của mọi xuồng cấp cứu cứng phải bao gồm: 

(i) một sào móc; 

(ii) một cái xô; 

(iii) một con dao hoặc búa. 

(d) Ngoài các thiết bị theo yêu cầu của khoản (2) (b), thiết bị thông thƣờng 

của mọi xuồng cấp cứu bơm hơi phải bao gồm: 

(i) một con dao an toàn nổi; 

(ii) hai tấm mút xốp; 

(iii) một ống thổi hoặc máy bơm vận hành bằng tay hiệu quả; 

(iv) một bộ dụng cụ sửa chữa trong một hộp đựng phù hợp để vá 

các lỗ thủng; 

(v) sào móc an toàn. 

(3) Yêu cầu bổ sung đối với xuồng cấp cứu bơm hơi 

(a)  Các yêu cầu của quy định 17(1)(c) và 17(1)(e) không áp dụng đối 

với xuồng cấp cứu bơm hơi. 

(b)  Xuồng cấp cứu bơm hơi phải đƣợc chế tạo sao cho khi đƣợc treo 

bằng móc nâng hoặc dây buộc của xuồng: 
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(i)  xuồng có đủ độ bền và độ cứng để có thể hạ xuống và trục vớt 

khi có đầy ngƣời và thiết bị; 

(ii)  có đủ độ bền để chịu đƣợc tải trọng gấp 4 lần khối lƣợng của 

toàn bộ ngƣời và thiết bị ở nhiệt độ môi trƣờng 20 ± 3°C khi tất 

cả các van xả không hoạt động; 

(iii)  có có đủ độ bền để chịu đƣợc tải trọng gấp 1,1 lần khối lƣợng 

của toàn bộ ngƣời và thiết bị ở nhiệt độ môi trƣờng -30°C, khi 

tất cả các van xả vẫn hoạt động. 

(c)  Xuồng cấp cứu bơm hơi phải đƣợc chế tạo sao cho có khả năng chịu 

đƣợc mọi điều kiện bên ngoài: 

(i) khi đƣợc xếp trên boong hở trên tàu biển;  

(ii)  trong 30 ngày trôi nổi trong mọi điều kiện sóng gió trên biển. 

(d)  Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của quy định 17(9), xuồng cấp cứu 

bơm hơi phải đƣợc đánh dấu số sê-ri, tên của nhà sản xuất hoặc 

thƣơng hiệu và ngày sản xuất. 

(e)  Sức nổi của xuồng cấp cứu bơm hơi phải đƣợc tạo ra bằng một ống duy 

nhất đƣợc chia nhỏ thành ít nhất năm khoang riêng biệt có thể tích xấp 

xỉ bằng nhau hoặc hai ống riêng biệt không vƣợt quá 60% tổng thể tích. 

Các ống phao phải đƣợc bố trí sao cho, trong trƣờng hợp bất kỳ một 

trong các khoang nào bị hƣ hỏng, các khoang còn nguyên vẹn có thể 

chứa đƣợc số ngƣời mà xuồng cấp cứu đƣợc phép chứa, trong đó mỗi 

ngƣời có trọng lƣợng 75 kg, khi ngồi ở vị trí thông thƣờng với mạn khô 

dƣơng trên toàn bộ phần ngoại vi của xuồng cấp cứu. 

(f)  Các ống phao tạo thành vách của xuồng cấp cứu bơm căng phải cung 

cấp thể tích ít nhất 0,17 m
3
 cho mỗi ngƣời mà xuồng cấp cứu đƣợc 

phép chứa. 

(g)  Mỗi khoang nổi đều phải đƣợc lắp van một chiều để bơm hơi bằng 

tay và các phƣơng tiện để xì hơi. Van xả an toàn cũng phải đƣợc lắp, 

trừ khi Chính quyền cho rằng thiết bị này không cần thiết. 

(h)  Bên dƣới đáy và những nơi dễ bị hƣ hỏng ở bên ngoài xuồng cấp 

cứu bơm căng, phải có các dải cọ xát đáp ứng yêu cầu của Chính 

quyền. 

(i)  Trƣờng hợp lắp kết cấu đuôi, kết cấu đuôi không đƣợc quá 20% 

chiều dài tổng thể của xuồng cấp cứu. 
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(j)  Phải có các miếng vá phù hợp để giữ cố định dây néo ở phía trƣớc và 

phía sau và các dây cứu sinh có gá bên trong và bên ngoài xuồng. 

(k)  Xuồng cứu hộ bơm căng phải luôn luôn đƣợc bảo quản trong tình 

trạng đƣợc bơm căng hoàn toàn. 

Quy định 24 

Áo phao 

(1) Yêu cầu chung đối với áo phao 

(a)  Áo phao không đƣợc cháy hoặc tiếp tục chảy nhão sau khi ngọn lửa 

bao trùm trong 2 giây. 

(b) Áo phao phải có kết cấu sao cho: 

(i)  sau khi đƣợc xem làm mẫu cách mặc, tất cả mọi ngƣời có thể 

mặc áo phao đúng cách trong vòng 1 phút mà không cần trợ 

giúp; 

(ii)  áo phao có thể bị mòn từ trong ra ngoài hoặc rõ ràng là chỉ có 

thể bị mòn theo một cách và trong chừng mực có thể, không 

đƣợc mặc sai cách; 

(iii)  thoải mái khi mặc; 

(iv)  áo phao cho phép ngƣời mặc nhảy từ độ cao ít nhất 4,5 m 

xuống nƣớc mà không bị thƣơng và không bị tuột ra hoặc làm 

hỏng áo phao. 

(c)  Áo phao phải có đủ sức nổi và ổn định trong vùng nƣớc ngọt lặng để: 

(i)  nâng miệng của ngƣời đã kiệt sức hoặc bất tỉnh cách mặt 

nƣớc tối thiểu 120 mm còn thân ngƣời ngả về phía sau một 

góc ít nhất 20° và không quá 50°so với phƣơng thẳng đứng; 

(ii)  lật thân của ngƣời bất tỉnh trong nƣớc từ tƣ thế bất kỳ về tƣ 

thế mà miệng cao hơn mặt nƣớc trong không quá 5 giây. 

(d)  Áo phao phải có độ nổi không giảm quá 5% sau 24 giờ ngâm trong 

nƣớc ngọt.  

(e)  Áo phao phải cho phép ngƣời mặc áo phao bơi một quãng ngắn và lên 

đƣợc phƣơng tiện cứu sinh. 

(f) Mỗi áo phao phải có một chiếc còi đƣợc buộc chắc với áo phao bằng 
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một sợi dây. 

(2) Áo phao bơm hơi 

Áo phao phụ thuộc vào việc bơm hơi để nổi phải có ít nhất hai ngăn riêng biệt 

và thỏa mãn các yêu cầu của khoản (1) và phải: 

(i)  tự động bơm hơi khi ngập nƣớc, đƣợc đƣợc trang bị cơ cấu để hoạt 

động thiết bị bơm hơi chỉ bằng một động tác tay và có khả năng thổi 

căng bằng miệng; 

(ii)  trong trƣờng hợp một ngăn bất kỳ mất tính nổi vẫn có khả năng tuân 

thủ các yêu cầu của khoản (1)(b), (c) và (e); 

(iii)  tuân thủ các yêu cầu của khoản (1)(d) sau khi đƣợc bơm căng nhờ cơ 

chế tự động. 

(3) Đèn của áo phao 

(a) Mỗi áo phao đều phải có đèn: 

(i) có cƣờng độ sáng ít nhất 0,75 cd; 

(ii)  có nguồn năng lƣợng có khả năng cung cấp cƣờng độ sáng 

0,75 cd trong thời gian ít nhất là 8 giờ; 

(iii)  nhìn thấy đƣợc trên một phần càng lớn càng tốt của bán cầu 

trên khi đƣợc gắn vào áo phao. 

(b)  Nếu đèn nêu tại khoản (3)(a) là đèn nhấp nháy, thì đèn còn phải:  

(i) đƣợc trang bị một công tắc điều khiển bằng tay; 

(ii)  không đƣợc lắp thấu kính hoặc gƣơng phản xạ cong để tập 

trung chùm tia; 

(iii)  nhấp nháy với tốc độ ít nhất 50 lần mỗi phút với cƣờng độ sáng 

hiệu dụng ít nhất là 0,75 cd. 

Quy định 25 

Quần áo bơi 

(1) Yêu cầu chung đối với quần áo bơi 

(a)  Quần áo bơi phải đƣợc chế tạo bằng vật liệu không thấm nƣớc sao 

cho: 
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(i)  có thể cởi ra và mặc vào mà không cần trợ giúp trong vòng 2 

phút có tính đến bất kỳ quần áo mặc cùng nào và áo phao nếu 

quần áo bơi đƣợc mặc cùng với áo phao; 

(ii)  quần áo bơi không bị cháy hoặc tiếp tục chảy nhão sau khi bị 

ngọn lửa bao trùm hoàn toàn trong 2 giây; 

(iii)  quần áo bơi bao bọc toàn bộ cơ thể, ngoại trừ khuôn mặt. Hai 

bàn tay cũng phải đƣợc bao bọc kín, trừ khi có găng tay gắn 

thƣờng xuyên; 

(iv)  quần áo bơi đƣợc trang bị phƣơng tiện để giảm đến mức tối 

thiểu hoặc giảm bớt không khí tự do trong ống chân của quần 

áo bơi; 

(v)  sau khi ngƣời mặc nhảy từ độ cao tối thiểu 4,5 m xuống 

nƣớc, không có lƣợng nƣớc quá mức xâm nhập vào quần 

áo bơi. 

(b)  Quần áo bơi thỏa mãn các yêu cầu của quy định 24 cũng có thể coi là áo 

phao. 

(c)  Quần áo bơi phải cho phép ngƣời mặc và mặc cùng cả áo phao nếu bộ 

quần áo bơi đƣợc mặc cùng với áo phao, để: 

(i) leo lên và xuống thang dây thẳng đứng có chiều dài ít nhất là 5 

m; 

(ii) thực hiện các nhiệm vụ bình thƣờng trong thời gian rời tàu; 

(iii)  nhảy từ độ cao tối thiểu 4,5 m xuống nƣớc mà không làm hƣ 

hỏng, tuột quần áo bơi hoặc bị thƣơng; 

(iv) bơi một khoảng ngắn trên mặt nƣớc và lên đƣợc phƣơng tiện 

cứu sinh. 

(d)  Quần áo bơi có độ nổi và đƣợc thiết kế để mặc một mình mà không 

cần có áo phao phải đƣợc trang bị đèn phù hợp với các yêu cầu của 

quy định 24(3) và còi theo quy định 24(1)(f). 

(e)  Nếu quần áo bơi đƣợc mặc cùng với áo phao, áo phao phải đƣợc mặc 

bên ngoài quần áo bơi. Ngƣời mặc quần áo bơi nhƣ thế cũng phải có 

khả năng tự mặc áo phao mà không cần trợ giúp. 

(2)  Yêu cầu về nhiệt tính đối với quần áo bơi 
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(a)  Quần áo bơi đƣợc làm bằng vật liệu không tính cách nhiệt vốn có 

phải: 

(i)  đƣợc ghi rõ các chỉ dẫn quần áo bơi phải đƣợc mặc cùng với 

quần áo ấm; 

(ii)  có kết cấu sao cho khi đƣợc mặc cùng với quần áo ấm và áo 

phao nếu bộ quần áo bơi đó phải đƣợc mặc với áo phao, thì bộ 

quần áo bơi đó vẫn tiếp tục đảm bảo giữ đƣợc nhiệt sau ngƣời 

mặc nhảy độ cao 4,5 m xuống nƣớc để đảm bảo khi mặc quần 

áo bơi trong 1 giờ trong dòng nƣớc tĩnh ở nhiệt độ 5°C, thân 

nhiệt của ngƣời mặc không giảm quá 2°C. 

(b)  Bộ quần áo bơi đƣợc làm bằng vật liệu cách nhiệt vốn có khi mặc 

riêng hoặc cùng với áo phao, nếu bộ quần áo bơi phải đƣợc mặc cùng 

với áo phao, phải đảm bảo cho ngƣời mặc đủ cách nhiệt sau khi nhảy 

từ độ cao 4,5 m xuống nƣớc, đảm bảo thân nhiệt của ngƣời mặc 

không giảm quá 2°C sau 6 giờ ngâm mình trong dòng nƣớc tĩnh ở 

nhiệt độ từ 0°C đến 2°C. 

(c)  Bộ quần áo bơi phải cho phép ngƣời mặc bộ quần áo đó bao bọc tay 

cầm bút chì và viết sau khi ngâm trong nƣớc ở 5°C trong thời gian 1 

giờ. 

(3) Yêu cầu về sức nổi 

Ngƣời ở vùng nƣớc ngọt mặc quần áo bơi thỏa mãn các yêu cầu của quy định 24 hoặc 

bộ quần áo bơi cùng với áo phao có thể lật từ tƣ thế úp sang tƣ thế ngửa trong thời gian 

không quá 5 giây. 

Quy định 26  

Dụng cụ chống mất nhiệt 

(1)  Dụng cụ chống mất nhiệt phải đƣợc làm bằng vật liệu không thấm nƣớc có 

độ dẫn nhiệt không quá 0,25 W/mK và phải đƣợc kết cấu sao cho khi sử dụng để 

bao kín ngƣời, dụng cụ sẽ làm giảm sự mất nhiệt của cơ thể ngƣời mặc do trao đổi 

nhiệt và mất nhiệt. 

(2) Dụng cụ chống mất nhiệt phải: 

(i)  bao bọc toàn bộ cơ thể của ngƣời mặc áo phao, trừ mặt. Hai tay cũng 

phải đƣợc bao bọc, trừ khi có găng tay gắn cố định; 

(ii)  có khả năng cởi và mặc vào dễ dàng mà không cần hỗ trợ trên phƣơng 

tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu; 
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(iii)  cho phép ngƣời mặc cởi dụng cụ xuống nƣớc trong vòng không quá 2 

phút, nếu dụng cụ làm cản trở khả năng bơi của ngƣời mặc. 

(3)  Dụng cụ chống mất nhiệt phải đảm bảo tốt chức năng trong phạm vi nhiệt độ 

không khí -30°C đến + 20°C. 

Quy định 27  

Phao tròn 

(1) Đặc tính kỹ thuật của phao tròn 

Tất cả các phao tròn phải: 

(i)  có đƣờng kính ngoài không quá 800 mm và đƣờng kính trong tối thiểu 

400 mm; 

(ii)  đƣợc chế tạo bằng vật liệu nổi; phao không phải là sản phẩm từ cót, 

các lớp li-e mỏng hoặc hạt li-e, bất kỳ vật liệu dạng hạt xốp nào 

khác hoặc các túi khí bất kỳ phải bơm hơi để nổi; 

(iii)  có khả năng nâng đỡ tối thiểu 14,5 kg sắt trong nƣớc ngọt trong thời 

gian 24 giờ; 

(iv) có khối lƣợng tối thiểu 2,5 kg; 

(v)  không cháy hoặc tiếp tục chảy nhão sau khi bị ngọn lửa bao trùm hoàn 

toàn trong khoảng 2 giây; 

(vi)  đƣợc kết cấu sao cho chịu đƣợc thả rơi xuống nƣớc từ độ cao mà đƣợc 

cất giữ bên trên đƣờng nƣớc ở trạng thái tải nhẹ nhất hoặc 30 m, tùy 

theo giá trị nào lớn hơn, mà không làm giảm tính năng sử dụng của 

phao hoặc của các bộ phận kèm theo; 

(vii)  nếu phao đƣợc thiết kế để tác động cơ cấu nhả nhanh cho các tín hiệu 

khói tự kích hoạt và đèn tự sáng, thì phải có khối lƣợng đủ để tác động 

lên cơ cấu nhả nhanh hoặc 4 kg, tùy theo giá trị nào lớn hơn; 

(viii)  đƣợc gắn một dây bám có đƣờng kính tối thiểu 9,5 mm và chiều dài ít 

nhất gấp bốn lần đƣờng kính ngoài của thân phao. Dây bám phải đƣợc 

cố định tại bốn điểm cách đều nhau xung quanh chu vi của phao để tạo 

thành bốn vòng bằng nhau. 

(2) Đèn tự sáng của phao tròn 

Đèn tự sáng theo yêu cầu của quy định 10 (2) phải: 
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(i) là loại không bị nƣớc dập tắt; 

(ii)  có khả năng sáng liên tục với cƣờng độ sáng tối thiểu 2 cd theo mọi 

hƣớng của bán cầu trên hoặc nhấp nháy (phóng chớp) với tốc độ ít 

nhất 50 lần mỗi phút với ít tối thiểu cƣờng độ sáng hiệu dụng tƣơng 

đƣơng; 

(iii)  đƣợc cung cấp nguồn năng lƣợng có khả năng đáp ứng yêu cầu của 

điểm (ii) trong thời gian ít nhất là 2 giờ; 

(iv) có khả năng chịu đƣợc thử nghiệm thả rơi theo yêu cầu của khoản 

(1)(vi). 

(3) Tín hiệu khói tự kích hoạt của phao tròn 

Tín hiệu khói tự kích hoạt theo yêu cầu của quy định 10 (3) phải: 

(i)  tỏa ra khói có màu dễ nhận biết với tốc độ đồng đều trong thời gian ít 

nhất là 15 phút khi nổi trên mặt nƣớc lặng; 

(ii)  không phát nổ hoặc phát ra ngọn lửa trong toàn bộ thời gian tỏa khói 

tín hiệu; 

(iii) không bị ngập chìm trong nƣớc biển; 

(iv)  tiếp tục tỏa khói khi bị ngập hoàn toàn trong nƣớc trong thời gian ít nhất 

là 10 giây; 

(v) có khả năng chịu đƣợc thử nghiệm thả rơi theo yêu cầu của khoản 

(1)(vi). 

(4) Dây cứu sinh nổi 

Dây cứu sinh nổi theo yêu cầu của quy định 10 (4) phải; 

(i) không bị xoắn; 

(ii) có đƣờng kính tối thiểu 8 mm; 

(iii) có độ bền kéo đứt tối thiểu 5 kN. 

Quy định 28 

Thiết bị phóng dây 

(1) Mọi thiết bị phóng dây đều phải: 

(i) có khả năng ném dây với độ chính xác hợp lý; 
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(ii)  có ít nhất bốn quả đạn, mỗi quả có khả năng ném dây xa nhất là 230 m 

trong điều kiện thời tiết lặng gió; 

(iii)  có ít nhất bốn dây, mỗi dây có độ bền đứt tối thiểu 2kN; 

(iv)  có hƣớng dẫn hoặc sơ đồ ngắn gọn minh họa rõ ràng việc sử dụng thiết 

bị phóng dây. 

(2)  Tên lửa, trong trƣờng hợp tên lửa bắn bằng súng lục, hoặc máy liên hợp, 

trong trƣờng hợp tên lửa tích hợp và dây, phải đƣợc đựng trong vỏ chống nƣớc. Ngoài 

ra, trong trƣờng hợp tên lửa bắn bằng súng lục, dây và tên lửa cùng với phƣơng tiện 

mồi lửa phải đƣợc cất gọn trong thùng chứa để bảo vệ khỏi mọi điều kiện thời tiết. 

Quy định 29  

Pháo dù 

(1) Pháo dù phải: 

(i) đƣợc cất giữ trong một vỏ kín nƣớc; 

(ii)  có chỉ dẫn hoặc sơ đồ ngắn gọn minh họa rõ ràng việc sử dụng pháo 

sáng đƣợc in trên vỏ; 

(iii) có phƣơng tiện mồi nổ; 

(iv)  đƣợc thiết kế sao cho không gây trở ngại cho ngƣời cầm vỏ khi sử dụng 

theo các chỉ dẫn thao tác của nhà sản xuất. 

(2)  Khi bắn thẳng đứng lên trời, pháo hiệu phải đạt độ cao tối thiểu 300 m. Tại 

hoặc gần đỉnh quỹ đạo của pháo, pháo hiệu phải phát ra tín hiệu: 

(i) cháy sáng màu đỏ tƣơi; 

(ii) cháy đều với cƣờng độ sáng trung bình tối thiểu 30.000 cd; 

(iii) có thời gian cháy tối thiểu 40 giây; 

(iv) có tốc độ rơi không quá 5 m/ giây; 

(v) không làm hỏng dù hoặc phụ kiện của dù trong quá trình cháy. 

Quy định 30 

Đuốc cầm tay 

(1) Đuốc cầm tay phải: 

(i) đƣợc cất giữ trong một vỏ kín nƣớc; 
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(ii)  có chỉ dẫn ngắn gọn hoặc sơ đồ minh họa rõ ràng việc sử dụng đuốc 

cầm tay in trên vỏ; 

(iii) có phƣơng tiện mồi cháy độc lập; 

(iv)  đƣợc thiết kế sao cho không gây trở ngại cho ngƣời cầm vỏ và không 

gây nguy hiểm cho phƣơng tiện cứu sinh do tàn còn đang cháy hoặc 

rực hồng khi sử dụng theo chỉ dẫn thao tác của nhà sản xuất. 

(2)  Đuốc cầm tay phải: 

(i) cháy sáng với màu đỏ tƣơi; 

(ii) cháy đều với cƣờng độ sáng trung bình tối thiểu 15.000 cd; 

(iii) có thời gian cháy không dƣới 1 phút; 

(iv)  tiếp tục cháy sau khi nhúng ngập trong nƣớc ở độ sâu 100 m trong 10 

giây. 

Quy định 31 

Tín hiệu khói nổi 

(1) Tín hiệu khói nổi phải: 

(i) đƣợc cất giữ trong một vỏ kín nƣớc; 

(ii)  không gây nổ khi sử dụng theo chỉ dẫn thao tác của nhà sản xuất; 

(iii)  có chỉ dẫn hoặc sơ đồ ngắn gọn minh họa rõ ràng việc sử dụng tín hiệu 

khói nổi đƣợc in trên vỏ. 

(2) Tín hiệu khói nổi phải: 

(i)  tỏa ra khói có màu rất dễ nhận biết với tốc độ đồng đều trong thời 

gian ít nhất 3 phút khi nổi trong vùng nƣớc tĩnh; 

(ii) không phát ra lửa trong suốt thời gian tỏa khói; 

(iii) không bị chìm ngập trong nƣớc biển; 

(iv)  tiếp tục tỏa khói khi bị chìm trong nƣớc ở độ sâu 100 mm trong 10 

giây. 

Quy định 32 

Thiết bị hạ và đƣa phƣơng tiện cứu sinh lên tàu 
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(1) Yêu cầu chung 

(a)  Mọi thiết bị hạ cùng với tất cả các thiết bị hạ và trục vớt của thiết bị hạ 

phải đƣợc bố trí sao cho phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu đƣợc 

trang bị đầy đủ sử dụng thiết bị hạ có thể đƣợc hạ một cách an toàn khi 

tàu nghiêng đến 10° và nâng lên đến 20° về bất kỳ phía nào: 

(i) khi toàn bố số ngƣời đã lên phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng; 

(ii) không có ngƣời trên phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu. 

(b)  Thiết bị hạ không đƣợc phụ thuộc vào bất kỳ phƣơng tiện nào khác 

ngoài hạ phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu sử dụng thiết bị hạ ở 

trạng thái đầy đủ tải và thiết bị cũng nhƣ ở trạng thái không tải. 

(c)  Cơ cấu hạ thủy phải đƣợc bố trí sao cho có thể do một ngƣời điều khiển 

từ vị trí trên boong tàu và từ vị trí bên trong phƣơng tiện cứu sinh hoặc 

xuồng cấp cứu; ngƣời trên boong vận hành cơ chế hạ thủy đều có thể 

nhìn thấy phƣơng tiện cứu sinh. 

(d) Mỗi thiết bị hạ phải đƣợc kết cấu sao cho công việc bảo dƣỡng cần thiết 

định kỳ đƣợc giảm đến mức tối thiểu. Tất cả các chi tiếtcần đƣợc thuyền 

viên bảo dƣỡng thƣờng xuyên phải dễ dàng tiếp cận và dễ bảo dƣỡng. 

(e)  Phanh tời của thiết bị hạ phải có đủ độ bền để chịu đƣợc: 

(i)  thử tĩnh với tải trọng thử ít nhất 1,5 lần tải trọng làm việc 

lớn nhất; và 

(ii)  thử động với tải trọng thử ít nhất 1,1 lần tải trọng làm việc 

lớn nhất với tốc độ hạ tối đa. 

(f)  Thiết bị hạ và các phụ tùng của thiết bị trừ phanh tời phải có đủ độ bền 

để chịu đƣợc tải trọng thử tĩnh ít nhất 2,2 lần tải trọng làm việc lớn nhất. 

(g)  Các thành phần kết cấu và tất cả các ròng, dây hạ, dây chằng, tai 

vấu,mắt nối và tất cả các phụ tùng khác đƣợc sử dụng cùng với thiết bị 

hạ phải đƣợc thiết kế với hệ số an toàn tối thiểu dựa trên tải trọng làm 

việc tối đa ấn định và độ bền tới hạ của vật liệu đƣợc sử dụng để chế 

tạo. Phải lấy hệ số an toàn tối thiểu bằng 4,5 cho tất cả các thành phần 

kết cấu và hệ số an toàn nhỏ nhất bằng 6 cho các dây hạ, xích treo, mắt 

nối và ròng rọc. 

(h)  Mỗi thiết bị hạ, theo mức độ thực tế có thể thực hiện, phải duy trì tính 

làm việc hiệu quả trong điều kiện băng tuyết. 
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(i)  Thiết bị hạ xuồng cứu sinh phải có khả năng trục vớt xuồng cứu sinh 

cùng với thuyền viên. 

(j)  Việc bố trí thiết bị hạ phải sao cho mọi ngƣời có thể lên phƣơng tiện 

cứu sinh một cách an toàn phù hợp với các yêu cầu của quy định 

20(4)(b) và 17(3)(a). 

(2)  Thiết bị hạ sử dụng dây hạ và tời 

(a) Dây hạ phải là dây cáp thép kiểu không xoắn và không gỉ. 

(b)  Trong trƣờng hợp tời có nhiều tang trống, trừ khi có lắp đặt cơ cấu bù 

hiệu quả, các dây hạ phải đƣợc bố trí sao cho dây tách khỏi các tang 

trống với cùng tốc độ khi hạ và quấn vào các tang trống đều đặn với 

cùng tốc độ khi nâng. 

(c)  Mọi thiết bị hạ thủy xuồng cấp cứu phải đƣợc trang bị động cơ tời bằng 

điện có công suất sao cho xuồng cấp cứu có thể đƣợc nâng lên khỏi mặt 

nƣớc khi có đầy ngƣời và thiết bị. 

(d)  Phải trang bị một bộ truyền động cơ khí điều khiển bằng tay hiệu quả để 

trục vớtmọiphƣơng tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu. Các tay quay hoặc 

vô lăng của bộ truyền động cơ khí này không đƣợc quay bởi các chi tiết 

chuyển động của tời khi phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu đang 

đƣợc hạhoặc khi phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu đang đƣợc 

nâng lên bằng máy. 

(e)  Nếu các cần hạ đƣợc đƣa về vị trí bằng cơ giới, thì phải trang bị các cơ 

cấu an toàn để tự động ngắt nguồn điện trƣớc khi các cần hạ đạt đến vị 

trí tới hạn để tránh quá tải cho dây hạ hoặc cần, trừ khi động cơ nâng 

đƣợc thiết kế để tránh các quá tải đó. 

(f)  Tốc độ hạ phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu xuống nƣớc không 

đƣợc nhỏ hơn giá trị tính theo từ công thức sau: 

S = 0,4 + 0,02H 

Trong đó: 

S = tốc độ hạ, tính bằng mét trên giây; và 

H = chiều cao, tính bằng mét, từ đầu cần đến đƣờng nƣớc ở 

trạng thái tải nhẹ nhất 

(g)  Tốc độ hạ lớn nhất phải đƣợc Chính quyền quy định dựa trên thiết kế 
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của phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu, khả năng bảo vệ đối với 

ngƣời trên xuồng do các lực quá mạnh và độ bền của các cơ cấu hạ có 

tính đến lực quán tính khi dừng khẩn cấp. Phải có các phƣơng tiện kết 

hợp trong thiết bị cứu sinh để đảm bảo không vƣợt quá tốc độ này. 

(h)  Mọi thiết bị hạ thủy xuồng cấp cứu đều phải có khả năng nâng xuồng 

cấp cứu khi đƣợc chất đầy ngƣời và thiết bị vào xuồng cấp cứu với tốc 

độ ít nhất 0,3 m/ giây. 

(i)  Mọi thiết bị hạ đều phải trang bị phanh có khả năng dừng việc hạ 

phƣơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu và giữ chắc phƣơng tiện cứu 

sinh hoặc xuồng cấp cứu khi chất đầy ngƣời và thiết bị; nếu cần thiết, 

các má phanh phải đƣợc bảo vệ tránh nƣớc và dầu.  

(j)  Các phanh tay phải đƣợc bố trí sao cho phanh luôn ở vị trí làm việc, trừ 

khi ngƣời điều khiển hoặc cơ cấu do ngƣời điều khiển thác động, giữ 

cần điều khiển phanh ở vị trí "nhả". 

(3) Hạ thủy tự nổi 

Trong trƣờng hợp phƣơng tiện cứu sinh cần có thiết bị hạ và cũng đƣợc thiết kế để có thể 

tự nổi, thì cơ cấu nhả để phƣơng tiện cứu sinh tự nổi từ vị trí cất giữ phải tự động. 

(4) Hạ xuồng cứu sinh kiểu rơi tự do 

Mọi thiết bị hạ rơi tự do sử dụng mặt phẳng nghiêng, ngoài việc tuân thủ các 

yêu cầu áp dụng của khoản (1), còn phải tuân thủ các yêu cầu sau: 

(i)  thiết bị hạ phải đƣợc bố trí sao cho có thể bảo vệ những ngƣời trên 

phƣơng tiện cứu sinh khỏi các lực quá mức trong khi hạ; 

(ii)  thiết bị hạ phải là có kết cấu chắc chắn có góc dốc và chiều dài đủ để 

đảm bảo phƣơng tiện cứu sinh có thể dọn tàu một cách hiệu quả; 

(iii)  thiết bị hạ phải đƣợc bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả và đƣợc kết cấu sao 

cho tránh đƣợc ma sát hoặc va đập mạnh phát ra tia lửa trong quá trình 

hạ xuồng cứu sinh. 

(5) Hạ cầu trƣợt thoát hiểm và đƣa ngƣời lên phƣơng tiện cứu sinh 

Mọi thiết bị hạ cầu trƣợt thoát hiểm, ngoài việc tuân thủ các yêu cầu áp dụng 

của khoản (1), còn phải tuân thủ các yêu cầu sau: 

(i)  cầu trƣợt thoát hiểm phải do một ngƣời triển khai tại trạm đƣa ngƣời 

lên phƣơng tiện cứu sinh; 
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(ii)  cầu trƣợt thoát hiểm phải có khả năng sử dụng trong điều kiện gió lớn 

và nƣớc biển. 

(6) Thiết bị hạ bè cứu sinh 

Mọi thiết bị hạ bè cứu sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của khoản (1) và (2), ngoại trừ 

việc sử dụng trọng lực để lật thiết bị, đƣa bè vào vị trí cất giữ và trục vớtbè cứu sinh đã 

nạp. Thiết bị hạ phải đƣợc bố trí sao cho ngăn ngừa đƣợc việc nhả sớm trong quá trình 

hạ thấp và phải nhả bè cứu sinh khi nổi trên mặt nƣớc. 

(7) Thang dây đƣa ngƣời lên phƣơng tiện cứu sinh 

(a)  Phải bố trí tay vịn để đảm bảo lối đi an toàn từ boong đến đầu thang và 

ngƣợc lại. 

(b) Các bậc của thang phải: 

(i)  làm bằng gỗ chắc, không có mắt hoặc các lồi lõm khác, đƣợc 

làm phẳng, nhẵn và không có cạnh sắc và dằm, hoặc bằng vật 

liệu thích hợp có đặc tính tƣơng đƣơng; 

(ii)  có bề mặt không trơn trƣợt đƣợc tạo bằng các rãnh dọc hoặc 

bằng cách phủ một lớp chống trƣợt đã đƣợc phê duyệt; 

(iii)  có chiều dài tối thiểu 480 mm, chiều rộng 115 mm và chiều dày 

25 mm, không kể lớp chống trƣợt bề mặt hoặc lớp phủ; 

(iv)  cách đều nhau, cách nhau ít nhất 300 mm hoặc hơn 380 mm và 

đƣợc cố định bằng cách sao cho các bậc thang vẫn nằm ngang. 

(c)  Các dây dọc hai bên thang phải là hai dây manila không bọc có chu vi 

tối thiểu 65 mm ở mỗi bên. Mỗi dây phải liên tục, không có mối nối ở 

dƣới bậc trên cùng. Có thể sử dụng các vật liệu khác, với điều kiện kích 

thƣớc, độ bền kéo đứt, tính chất thời tiết, độ giãn và độ bám tối thiểu 

phải tƣơng đƣơng với các đặc tính của dây manila. Tất cả các đầu dây 

phải đƣợc buộc lại để tránh bị bung ra. 
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CHƢƠNG VIII  

QUY TRÌNH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP, TẬP TRẬN VÀ DIỄN TẬP 

Quy định 1  

Áp dụng 

Các quy định của chƣơng này sẽ đƣợc áp dụng cho các tàu mới và hiện có có chiều 

dài từ 24 m trở lên. 

Quy định 2  

Hệ thống báo động khẩn cấp chung, danh sách phân công 

và hƣớng dẫn ứng phó khẩn cấp 

(1)  Hệ thống báo động khẩn cấp chung phải có khả năng phát ra tín hiệu báo động 

chung bao gồm bảy tiếng nổ ngắn trở lên, sau đó là một tiếng nổ dài bằng còi hoặc còi 

báo động của tàu và ngoài ra, trên chuông điện hoặc kèn hoặc hệ thống cảnh báo tƣơng 

đƣơng đƣợc cấp điện từ nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng của tàu theo yêu cầu 

của quy định IV/17. 

(2)  Tất cả các tàu đều phải có hƣớng dẫn rõ ràng cho từng thuyền viên để tuân 

theo trong trƣờng hợp khẩn cấp. 

(3)  Danh sách phân công phải đƣợc dán ở một số khu vực của tàu và đặc biệt, trong 

buồng lái tàu, buồng máy và nơi ở của thuyền viên và phải có các thông tin quy định 

trong các khoản sau. 

(4)  Danh sách phân công phải nêu rõ các chi tiết về tín hiệu báo động chung 

đƣợc quy định tại khoản (1) và cả hành động mà thuyền viên phải thực hiện khi 

báo động này vang lên. Danh sách phân công cũng phải nêu rõ cách thức đƣa ra 

lệnh rời tàu. 

(5)  Danh sách phân công phải nêu rõ các nhiệm vụ đƣợc giao cho các thành viên 

khác nhau của thuyền viên bao gồm: 

(a)  đóng các cửa kín nƣớc, cửa chống cháy, van, lỗ thông nƣớc, ván trƣợt, 

cửa mạn, cửa trời, cửa sổ và các lỗ tƣơng tự khác trên tàu; 

(b) trang bị phƣơng tiện cứu sinh và các thiết bị cứu sinh khác; 

(c) chuẩn bị và hạ thủy phƣơng tiện cứu sinh; 

(d) chuẩn bị chung các thiết bị cứu sinh khác; 

(e) sử dụng thiết bị liên lạc; và 

(f) điều động các bên cứu hỏa đƣợc chỉ định để ứng phó với đám cháy. 
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(6)  Đối với các tàu có chiều dài dƣới 45 m, Chính quyền có thể cho phép nới lỏng 

các yêu cầu của khoản (5) nếu cho rằng do số lƣợng thuyền viên ít nên không cần danh 

sách phân công. 

(7)  Danh sách phân công phải nêu rõ các sĩ quan nào đƣợc phân công để đảm bảo 

các thiết bị cứu sinh và cứu hỏa đƣợc duy trì trong tình trạng tốt và sẵn sàng sử dụng 

ngay lập tức. 

(8)  Danh sách phân công phải quy định rõ những ngƣời thay thế cho những ngƣời 

chủ chốt có thể bị tàn tật, có tính đến các trƣờng hợp khẩn cấp khác nhau có thể yêu cầu 

các hành động khác nhau. 

(9)  Danh sách phân công phải đƣợc lập trƣớc khi tàu ra khơi. Sau khi lập danh 

sách phân công, nếu có bất kỳ thay đổi nào về thuyền viên mà cần phải thay đổi 

trong danh sách phân công, thuyền trƣởng sẽ sửa lại danh sách hoặc lập danh sách 

mới. 

Quy định 3  

Huấn luyện và diễn tập rời tàu 

(1) Thực hành phân công và diễn tập 

(a)  Mọi thuyền viên đều phải tham gia ít nhất một cuộc diễn tập rời tàu và 

một cuộc diễn tập chữa cháy hàng tháng. Tuy nhiên, đối với các tàu có 

chiều dài dƣới 45 m, Chính quyền có thể sửa đổi yêu cầu này, với điều 

kiện là tổ chức ít nhất một cuộc diễn tập rời tàu và một cuộc diễn tập 

chữa cháy ba tháng một lần. Các cuộc diễn tập của thuyền viên sẽ diễn 

ra trong vòng 24 giờ kể từ khi tàu rời cảng, nếu hơn 25% thuyền viên 

chƣa tham gia diễn tập rời tàu và chữa cháy trên tàu đó trong lần phân 

công trƣớc. Chính quyền có thể chấp nhận các bố trí khác ít nhất là 

tƣơng đƣơng đối với các loại tàu mà điều này là không thể thực hiện 

đƣợc. 

(b) Mọi cuộc diễn tập rời tàu đều phải: 

(i)  triệu tập thuyền viên đến các trạm tập trận có báo động khẩn 

cấp chung và đảm bảo tất cả các thuyền viên đều nhận đƣợc 

lệnh rời tàu quy định trong danh sách phân công; 

(ii)  báo cáo cho các trạm và chuẩn bị cho các nhiệm vụ đƣợc mô 

tả trong danh sách phân công; 

(iii) kiểm tra xem thuyền viên có ăn mặc phù hợp hay không; 

(iv) kiểm tra xem áo phao có đƣợc mặc đúng cách hay không; 
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(v)  hạ ít nhất một xuồng cứu sinh sau quá trình chuẩn bị cần thiết 

để hạ thủy; 

(vi) khởi động và vận hành động cơ xuồng cứu sinh; 

(vii) vận hành các cần đƣợc sử dụng để khởi động các xuồng cứu 

sinh. 

(c) Mọi cuộc diễn tập chữa cháy đều phải: 

(i)  báo cáo cho các trạm và chuẩn bị cho các nhiệm vụ đƣợc mô 

tả trong danh sách phân công cứu hỏa; 

(ii)  khởi động máy bơm chữa cháy, sử dụng ít nhất hai vòi nƣớc 

cần thiết để chứng tỏ hệ thống đang hoạt động bình thƣờng; 

(iii) kiểm tra trang phục cứu hỏa và các thiết bị cứu hộ cá nhân 

khác; 

(iv) kiểm tra các thiết bị liên lạc có liên quan; 

(v)  kiểm tra hoạt động của cửa kín nƣớc, cửa chống cháy, van chặn 

lửa và các phƣơng tiện thoát hiểm; 

(vi)  kiểm tra các bố trí cần thiết cho việc rời tàu sau đó. 

(d)  Các xuồng cứu sinh khác nhau, trong chừng mực có thể, sẽ đƣợc hạ theo 

các yêu cầu của điểm (b)(v) tại các cuộc diễn tập liên tiếp. 

(e)  Trong chừng mực có thể, các cuộc diễn tập phải đƣợc tiến hành nhƣ 

thể có trƣờng hợp khẩn cấp thực sự. 

(f)  Mọi xuồng cứu sinh đều phải đƣợc hạ thủy cùng với thuyền viên đƣợc 

chỉ định điều hành trên đó và đƣợc điều động dƣới nƣớc ít nhất ba 

tháng một lần trong cuộc diễn tập rời tàu. 

(g)  Trong chừng mực hợp lý và có thể thực hiện, các xuồng cấp cứu không 

phải xuồng cứu sinh cũng là xuồng cấp cứu sẽ đƣợc hạ thủy hàng tháng 

cùng với các thuyền viên đƣợc chỉ định trên tàu và đƣợc điều động 

dƣới nƣớc. Trong mọi trƣờng hợp, yêu cầu này phải đƣợc tuân thủ ít 

nhất ba tháng một lần. 

(h)  Nếu các cuộc diễn trận hạ thủy xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu đƣợc 

thực hiện với tàu đang chạy, chỉ thực hành các cuộc diễn trận này ở 

những vùng nƣớc tĩnh và dƣới sự giám sát của sĩ quan có kinh nghiệm 
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trong các cuộc diễn tập đó vì những nguy hiểm liên quan.
43 

(i)  Hệ thống chiếu sáng dự phòng để tập trận và rời tàu phải đƣợc thử 

nghiệm trong mỗi cuộc diễn tập rời tàu. 

(j)  Các cuộc diễn tập có thể đƣợc điều chỉnh theo các thiết bị liên quan theo 

yêu cầu của các quy định đó. Tuy nhiên, nếu thiết bị đƣợc vận chuyển tự 

nguyện, thiết bị sẽ đƣợc sử dụng trong các cuộc diễn tập và các cuộc 

diễn tập sẽ đƣợc điều chỉnh sao cho phù hợp. 

(2)  Huấn luyện và hƣớng dẫn trên tàu 

(a)  Việc huấn luyện trên tàu về cách sử dụng các thiết bị cứu sinh của tàu, 

bao gồm cả thiết bị của phƣơng tiện cứu sinh, phải đƣợc thực hiện càng 

sớm càng tốt nhƣng không quá hai tuần sau khi thuyền viên lên tàu. Tuy 

nhiên, nếu thuyền viên đƣợc phân công luân phiên thƣờng xuyên theo 

lịch trình trên tàu, thì khóa huấn luyện đó phải đƣợc thực hiện chậm 

nhất hai tuần sau thời điểm lên tàu lần đầu tiên. 

(b)  Hƣớng dẫn sử dụng các thiết bị cứu sinh của tàu và sinh tồn trên biển 

phải đƣợc thực hiện cùng thời gian với các cuộc diễn tập. Hƣớng dẫn 

riêng có thể bao gồm các phần khác nhau của hệ thống cứu sinh của tàu, 

nhƣng tất cả các thiết bị và trang bị cứu sinh của tàu đều phải đƣợc bảo 

hành trong thời hạn hai tháng. Mỗi thuyền viên đều phải đƣợc cung cấp 

các hƣớng dẫn bao gồm nhƣng không nhất thiết giới hạn: 

(i)  vận hành và sử dụng các thiết bị cứu sinh bơm hơi của tàu, bao 

gồm các biện pháp phòng ngừa liên quan đến giày đinh và các 

vật sắc nhọn khác; 

(ii)  các vấn đề về hạ thân nhiệt, điều trị sơ cứu hạ thân nhiệt và các 

quy trình sơ cứu thích hợp khác; 

(iii)  các hƣớng dẫn đặc biệt cần thiết để sử dụng các thiết bị cứu 

sinh của tàu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và điều kiện 

biển khắc nghiệt. 

(c)  Việc huấn luyện trên tàu về cách sử dụng các thiết bị cứu sinh hạ 

bằng cần phải diễn ra trong thời gian không quá bốn tháng trên mỗi 

tàu đƣợc trang bị các thiết bị đó. Bất cứ khi nào có thể, việc huấn 

luyện này phải bao gồm việc bơm hơi và hạ bè cứu sinh. Loại bè cứu 

sinh này có thể là loại bè cứu sinh đặc biệt chỉ dành để huấn luyện, 

                                                           
43

Xem Hướng dẫn huấn luyện thuyền viên hạ thủy xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu từ các tàu đang 

chạy trên mặt nước, đã đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.624(15). 
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không phải là một phần thiết bị cứu sinh của tàu; loại bè cứu sinh đặc 

biệt nhƣ vậy phải đƣợc đánh dấu rõ ràng. 

(3) Hồ sơ 

Ngày tổ chức các cuộc tập trận, thông tin chi tiết về các cuộc diễn tập rời tàu và các 

cuộc diễn tập chữa cháy, các cuộc diễn tập về các thiết bị cứu sinh khác và việc huấn 

luyện trên tàu phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký theo quy định của Chính quyền. Nếu buổi 

tập trận, diễn tập hoặc huấn luyện đầy đủ không đƣợc tổ chức vào thời gian đã định, 

phải ghi rõ vào sổ nhật ký tình hình và mức độ của buổi tập trận, diễn tập hoặc huấn 

luyện đƣợc tổ chức. 

(4) Hƣớng dẫn huấn luyện 

(a)  Phải cung cấp sổ tay hƣớng dẫn huấn luyện trong từng phòng ăn tập thể 

và phòng nghỉ ngơi của thuyền viên hoặc trong mỗi cabin của thuyền 

viên. Sổ tay huấn luyện, có thể gồm nhiều tập, phải cung cấp các hƣớng 

dẫn và thông tin, bằng các thuật ngữ dễ hiểu có hình ảnh minh họa trong 

trƣờng hợp có thể, về các thiết bị cứu sinh đƣợc cung cấp trên tàu và về 

các phƣơng pháp sinh tồn tốt nhất. Các phần thông tin nhƣ vậy có thể 

đƣợc cung cấp dƣới dạng thiết bị nghe nhìn thay cho hƣớng dẫn sử 

dụng. Những nội dung dƣới đây phải đƣợc giải thích chi tiết: 

(i) việc mặc áo phao và quần áo bơi, nếu thích hợp; 

(ii) tập trận tại các trạm đƣợc chỉ định; 

(iii)  việc lên, hạ thủy và thu dọn phƣơng tiện cứu nạn và xuồng 

cấp cứu; 

(iv) phƣơng pháp hạ thủy từ bên trong phƣơng tiện cứu sinh; 

(v) cơ cấu nhả từ thiết bị hạ thủy; 

(vi)  các phƣơng pháp và sử dụng các thiết bị bảo vệ trong khu 

vực hạ thủy, nếu thích hợp; 

(vii) chiếu sáng trong các khu vực hạ thủy; 

(viii) việc sử dụng tất cả các thiết bị cứu sinh 

(ix) việc sử dụng tất cả các thiết bị phát hiện; 

(x)  việc sử dụng các thiết bị cứu sinh vô tuyến với sự hỗ trợ 

của các hình ảnh minh họa; 
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(xi) sử dụng neo phao; 

(xii) sử dụng động cơ và phụ tùng; 

(xiii)  trục vớt phƣơng tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu, bao gồm cả 

việc cất giữ và bảo vệ; 

(xiv) nguy cơ phơi nhiễm và nhu cầu quần áo ấm; 

(xv) sử dụng tốt nhất các thiết bị của phƣơng tiện cứu sinh để sinh 

tồn
44 

(xvi)  các phƣơng pháp tìm kiếm, bao gồm việc sử dụng các thiết bị 

cứu hộ trực thăng (cáp treo, giỏ, cáng), phao cứu sinh và thiết 

bị cứu sinh trên bờ và thiết bị phóng dây của tàu; 

(xvii)  tất cả các chức năng khác có trong danh sách phân công và 

hƣớng dẫn ứng phó khẩn cấp; 

(xviii) hƣớng dẫn sửa chữa khẩn cấp các thiết bị cứu sinh. 

(b)  Đối với các tàu có chiều dài dƣới 45 m, Chính quyền có thể cho 

phép nới lỏng các yêu cầu của điểm (a). Tuy nhiên, thông tin an 

toàn thích hợp phải có trên tàu. 

Quy định 4  

Đào tạo về quy trình ứng phó khẩn cấp 

Chính quyền phải thực hiện các biện pháp mà Chính quyền thấy cần thiết để đảm bảo 

thuyền viên đƣợc đào tạo đầy đủ về nhiệm vụ của thuyền viên trong trƣờng hợp khẩn 

cấp. Nếu thích hợp, công tác đào tạo nhƣ vậy phải bao gồm: 

(a) các loại trƣờng hợp khẩn cấp có thể xảy ra, chẳng hạn nhƣ va chạm, 

hỏa hoạn và đắm tàu; 

(b) các loại thiết bị cứu sinh thƣờng đƣợc mang trên tàu; 

(c) sự cần thiết tuân thủ các nguyên tắc sinh tồn; 

(d) giá trị của huấn luyện và diễn tập; 

(e) việc cần sẵn sàng cho mọi trƣờng hợp khẩn cấp và thƣờng xuyên cập 

nhật: 

                                                           
44

Xem Hướng dẫn hành động trên phương tiện cứu sinh, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết 

A.657(16). 
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(i) thông tin trong danh sách phân công, cụ thể là: 

- nhiệm vụ cụ thể của từng thuyền viên trong bất kỳ trƣờng hợp 

khẩn cấp nào; 

- trạm cứu sinh của mỗi thuyền viên; và 

- các tín hiệu triệu tập thuyền viên đến phƣơng tiện cứu sinh 

hoặc trạm cứu hỏa; 

(ii)  vị trí áo phao và áo phao dự phòng của mỗi thuyền viên; 

(iii) vị trí của các điều khiển báo động cháy; 

(iv) phƣơng tiện thoát hiểm; 

(v) hậu quả hoảng sợ; 

(f)  các hành động cần thực hiện liên quan đến việc nâng ngƣời khỏi tàu và 

phƣơng tiện cứu sinh bằng máy bay trực thăng; 

(g) các hành động cần thực hiện khi đƣợc triệu tập đến các trạm phƣơng 

tiện cứu sinh, bao gồm: 

(i) mặc quần áo phù hợp; 

(ii) mặc áo phao; và 

(iii) thu gom trang bị bảo vệ bổ sung nhƣ chăn, thời gian cho phép; 

(h) các hành động cần thực hiện khi đƣợc yêu cầu rời tàu, chẳng hạn nhƣ: 

(i) cách lên phƣơng tiện cứu sinh từ tàu và từ dƣới nƣớc; và 

(ii)  cách nhảy xuống biển từ độ cao và giảm nguy cơ bị thƣơng khi 

xuống nƣớc; 

(i) các hành động cần thực hiện khi ở dƣới nƣớc, chẳng hạn nhƣ: 

(i) cách sinh tồn trong các trƣờng hợp: 

- hỏa hoạn hoặc dầu trên mặt nƣớc; 

- thời tiết lạnh; và 

- vùng biển có cá mập; 

(ii) cách thăng bằng phƣơng tiện cứu sinh bị lật úp; 
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(j) các hành động cần thực hiện khi lên phƣơng tiện cứu sinh, chẳng hạn 

nhƣ: 

(i) nhanh chóng đƣa phƣơng tiện cứu sinh ra khỏi tàu; 

(ii) bảo vệ chống điều kiện thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng; 

(iii) sử dụng các loại neo phao; 

(iv) chú ý quan sát; 

(v) phục hồi và chăm sóc những ngƣời sống sót; 

(vi) tạo điều kiện cho những ngƣời khác phát hiện; 

(vii)  kiểm tra thiết bị có sẵn để sử dụng trên phƣơng tiện cứu 

sinh và sử dụng thiết bị đúng cách; và 

(viii) sinh tồn trong vùng lân cận cho đến khi có thể; 

(k) các mối nguy hiểm chính đối với những ngƣời sống sót và các nguyên 

tắc sinh tồn chung, bao gồm: 

(i) các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện khi thời tiết lạnh; 

(ii) các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện ở vùng khí hậu nhiệt 

đới; 

(iii) tiếp xúc với nắng, gió, mƣa và nƣớc biển; 

(iv) tầm quan trọng của việc mặc quần áo phù hợp; 

(v) các biện pháp bảo vệ trên phƣơng tiện sinh tồn; 

(vi) ảnh hƣởng của việc ngâm nƣớc và hạ thân nhiệt; 

(vii) tầm quan trọng của việc bảo toàn dịch cơ thể; 

(viii) phòng chống say sóng; 

(ix) sử dụng nƣớc ngọt và thực phẩm hợp lý; 

(x) ảnh hƣởng của việc uống nƣớc biển; 

(xi) các phƣơng tiện sẵn có để tạo điều kiện cho ngƣời khác phát 

hiện; và 

(xii) tầm quan trọng của ổn định tinh thần; 
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(l) các hành động cần thực hiện liên quan đến chữa cháy: 

(i) việc sử dụng ống vòi rồng có các vòi phun khác nhau; 

(ii) việc sử dụng bình chữa cháy; 

(iii) kiến thức về vị trí của các cửa chống cháy; và 

(iv) việc sử dụng thiết bị thở. 

CHƢƠNG IX  

THÔNG TIN VÔ TUYẾN 

PHẦN A  

ÁP DỤNG VÀ ĐỊNH NGHĨA 

Quy định 1  

Áp dụng 

(1)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, chƣơng này sẽ áp dụng đối với các tàu mới 

và hiện tại có chiều dài từ 45 m trở lên. Tuy nhiên, đối với các tàu hiện tại, Chính 

quyền có thể trì hoãn việc thực hiện các yêu cầu cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999, 

hoặc ngày Nghị định thƣ có hiệu lực, tùy theo thời gian nào đến sau. 

(2)  Không có quy định nào trong chƣơng này ngăn cản tàu, phƣơng tiện cứu sinh 

hoặc ngƣời gặp nạn sử dụng phƣơng tiện để thu hút sự chú ý, thông báo vị trí của tàu, 

phƣơng tiện cứu sinh hoặc ngƣời gặp nạn và tìm kiếm sự trợ giúp. Bất kể các quy 

định tại khoản (1), Chính quyền có thể cho phép tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin 

vô tuyến hiện có trên các tàu cá hiện tại, miễn là Chính quyền cho rằng hệ thống này 

tƣơng đƣơng với các yêu cầu của chƣơng này. 

Quy định 2  

Thuật ngữ và định nghĩa 

(1)  Theo chƣơng này, các thuật ngữ dƣới đây sẽ có ý nghĩa nhƣ sau: 

(a)  Liên lạc giữa buồng lái các tàu có nghĩa là liên lạc an toàn giữa các tàu 

từ vị trí này sang vị trí khác mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển. 

(b)  Trực canh liên tục có nghĩa là việc trực canh vô tuyến liên quan không 

bị gián đoạn trừ những khoảng thời gian ngắn khi khả năng tiếp nhận 

của tàu bị ảnh hƣởng hoặc bị chặn do liên lạc riêng hoặc khi các thiết bị 

đang đƣợc bảo dƣỡng định kỳ hoặc kiểm tra. 

(c)  Gọi chọn số (DSC) có nghĩa là kỹ thuật sử dụng mã kỹ thuật số cho 

phép trạm vô tuyến thiết lập liên lạc và truyền tải thông tin đến một 
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trạm khác hoặc một nhóm trạm và tuân theo các khuyến nghị liên quan 

của Ủy ban Tƣ vấn Vô tuyến Quốc tế (CCIR) 

(d)  Điện báo in trực tiếp có nghĩa là các kỹ thuật điện báo tự động tuân theo 

các khuyến nghị liên quan của Ủy ban Tƣ vấn Vô tuyến Quốc tế 

(CCIR). 

(e)  Thông tin liên lạc vô tuyến chung nghĩa là lƣu lƣợng thƣ tín có thể sử 

dụng và công khai, trừ các thông báo khẩn cấp, cấp bách và an toàn, 

đƣợc thực hiện bởi trạm vô tuyến. 

(f)  Inmarsat là Tổ chức đƣợc thành lập theo Công ƣớc về Tổ chức Vệ tinh 

Hàng hải Quốc tế đƣợc thông qua ngày 3 tháng 9 năm 1976. 

(g)  Dịch vụ phát NAVTEX quốc tế có nghĩa là chƣơng trình phát và thu tự 

động phối hợp trên tần số 518 kHz các thông tin an toàn hàng hải bằng 

điện báo in trực tiếp băng tần hẹp sử dụng tiếng Anh.
45 

(h)  Định vị nghĩa là tìm kiếm tàu thuyền, máy bay, đơn vị hoặc những 

ngƣời gặp nạn. 

(i)  Thông tin an toàn hàng hải nghĩa là cảnh báo hàng hải và khí tƣợng, dự 

báo khí tƣợng và phát các thông báo khẩn cấp khác liên quan đến an 

toàn cho tàu. 

(j)  Dịch vụ vệ tinh quay quanh cực có nghĩa là dịch vụ dựa trên vệ tinh 

quay quanh cực tiếp nhận và chuyển cảnh báo cứu nạn từ phao vô tuyến 

chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB vệ tinh) và cung cấp vị trí của phao. 

(k)  Các quy định vô tuyến có nghĩa là các quy định vô tuyến bổ sinh, hoặc 

đƣợc xem là bổ sung Công ƣớc Viễn thông Quốc tế gần đây nhất có 

hiệu lực bất kỳ lúc nào. 

(l)  Vùng biển A1 là khu vực trong vùng phủ sóng điện thoại vô tuyến tối 

thiểu có 1 trạm bờ biển VHF, trong đó có cảnh báo DSC liên tục, đƣợc 

Chính phủ ký kết xác định.
46  

(m)  Vùng biển A2 là khu vực, không bao gồm vùng biển A1, trong vùng phủ 

sóng điện thoại vô tuyến tối thiểu có 1 trạm bờ biển MF, trong đó có 

cảnh báo DSC liên tục, đƣợc Chính phủ ký kết xác định.
46 

                                                           
45

Xem Sổ tay NAVTEX, đã đƣợc Tổ chức phê duyệt (ấn phẩm IMO-951E). 
46

Xem Điều khoản cung cấp dịch vụ vô tuyến cho Hệ thống Thông tin An toàn và Cứu nạn Hàng hải 

Toàn cầu (GMDSS), đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.801(19), đã đƣợc sửa đổi theo nghị 

quyết MSC.199 (80). 
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(n)  Vùng biển A3 là khu vực, không bao gồm các vùng biển A1 và A2, 

trong phạm vi phủ sóng của vệ tinh địa tĩnh Inmarsat trong đó có cảnh 

báo liên tục. 

(o)  Vùng biển A4 là vùng ngoài các vùng biển A1, A2 và A3. 

(2)  Tất cả các thuật ngữ và chữ viết tắt khác đƣợc sử dụng trong chƣơng này và 

đƣợc định nghĩa trong Quy định vô tuyến sẽ có ý nghĩa nhƣ đƣợc định nghĩa trong 

các Quy định đó. 

Quy định 3  

Miễn trừ 

(1)  Các Bên ký kết Nghị định thƣ mong muốn không làm sai lệch các yêu cầu 

của chƣơng này; tuy nhiên, Chính quyền có thể miễn trừ một phần hoặc có điều 

kiện cho các tàu các yêu cầu của các quy định từ 6 đến 10 và 14 (7), với điều kiện: 

(a) các tàu này tuân thủ các yêu cầu chức năng của quy định 4; và 

(b)  Chính quyền đã tính đến ảnh hƣởng mà các miễn trừ đó có thể gây ra 

đối với hiệu quả chung của dịch vụ cho sự an toàn của tất cả các tàu 

thuyền. 

(2)  Chỉ có thể đƣợc miễn trừ theo khoản (1):  

(a)  nếu các điều kiện ảnh hƣởng đến an toàn chẳng hạn nhƣ việc áp dụng 

đầy đủ các quy định từ 6 đến 10 và 14 (7) không hợp lý hoặc không cần 

thiết; hoặc là 

(b)  trong các trƣờng hợp ngoại lệ, đối với một chuyến đi ngoài vùng biển 

hoặc các vùng biển mà tàu đƣợc trang bị; hoặc là 

(c)  thời điểm tàu sẽ đƣợc đƣa ra khỏi biên chế vĩnh viễn trong vòng hai 

năm kể từ ngày Nghị định thƣ có hiệu lực, hoặc ngày 1 tháng 2 năm 

1999, tùy thời điểm nào đến sau, 

đối với việc áp dụng một yêu cầu của chƣơng này. 

(3)  Mỗi Chính quyền phải nộp cho Tổ chức càng sớm càng tốt sau ngày tháng 1 

hàng năm, báo cáo về tất cả các trƣờng hợp miễn trừ theo các khoản 1 và 2 trong năm 

trƣớc và nêu lý do miễn trừ. 

Quy định 4  

Các yêu cầu chức năng 

Tất cả các tàu, khi ở trên biển, đều phải có khả năng:  
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(a)  trừ khi có quy định trong các quy định 7(1)(a) và 9(1)(d) (iii), về 

việc truyền cảnh báo cứu nạn từ tàu đến bờ bằng ít nhất hai phƣơng 

tiện riêng biệt và độc lập, mỗi phƣơng tiện sử dụng một dịch vụ 

thông tin vô tuyến khác nhau; 

(b)  nhận các cảnh báo cứu nạn từ bờ đến tàu; 

(c) truyền và nhận các cảnh báo cứu nạn giữa các tàu; 

(d)  truyền và nhận thông tin liên lạc phối hợp tìm kiếm và cứu nạn; 

(e) truyền và nhận thông tin liên lạc tại hiện trƣờng; 

(f)  truyền và, theo yêu cầu của quy định X/3(6), nhận tín hiệu để xác định 

vị trí;
47 

(g) truyền và nhận
48

thông tin an toàn hàng hải; 

(h)  truyền và nhận liên lạc vô tuyến chung đến và từ các hệ thống hoặc 

mạng vô tuyến trên bờ theo quy định 14 (8); và 

(i)  truyền và nhận liên lạc giữa buồng lái các tàu. 

                                                           
47

Xem Vận chuyển radar hoạt động trong dải tần 9.300-9.500 MHz, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị 

quyết A.614(15). 
48

Cần lƣu ý rằng các tàu có thể có nhu cầu nhận một số thông tin an toàn hàng hải khi ở cảng. 
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PHẦN B  

YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÀU 

Quy định 5  

Thiết bị vô tuyến 

(1)  Mọi tàu đều phải đƣợc trang bị các thiết bị vô tuyến có khả năng đáp ứng các 

yêu cầu chức năng của quy định 4 trong suốt chuyến đi dự kiến và, trừ trƣờng hợp đƣợc 

miễn trừ theo quy định 3, đáp ứng các yêu cầu của quy định 6 và các yêu cầu của quy 

định 7, 8, 9 hoặc 10 nếu phù hợp với vùng biển hoặc các vùng biển mà tàu đi qua trong 

chuyến đi dự kiến. 

(2) Mọi thiết bị vô tuyến đều phải: 

(a)  đƣợc đặt ở vị trí sao cho không gây nhiễu có hại về cơ, điện hoặc nguồn 

gốc khác ảnh hƣởng đến hoạt động của thiết bị, và đảm bảo sự tƣơng 

thích điện từ và tránh tƣơng tác có hại với các thiết bị và hệ thống khác; 

(b)  đƣợc bố trí sao cho đảm bảo mức độ an toàn và khả năng hoạt động cao 

nhất có thể; 

(c)  đƣợc bảo vệ trƣớc tác hại của nƣớc, nhiệt độ khắc nghiệt và các điều 

kiện môi trƣờng bất lợi khác; 

(d)  vàđƣợc trang bị hệ thống chiếu sáng đáng tin cậy, đƣợc bố trí cố định, 

độc lập với các nguồn điện chính và dự phòng, để chiếu sáng đầy đủ hệ 

thống điều khiển vô tuyến để vận hành thiết bị vô tuyến; và 

(e)  phải đƣợc đánh dấu rõ ràng bằng tín hiệu gọi, đặc điểm nhận dạng đài 

của tàu và các mã số khác nếu có để sử dụng thiết bị vô tuyến. 

(3)  Điều khiển các kênh điện thoại vô tuyến VHF, cần thiết cho an toàn hàng hải, 

phải có sẵn ngay trong buồng lái thuận tiện cho vị trí chỉ huy và cần có các phƣơng 

tiện cho phép liên lạc vô tuyến từ các mạn của buồng lái trong trƣờng hợp cần. Thiết 

bị VHF di động có thể đƣợc sử dụng để đáp ứng điều khoản sau. 

Quy định 6  

Thiết bị vô tuyến: Quy định chung 

(1) Trừ khi có quy định trong quy định 9(4), mọi tàu đều phải đƣợc trang bị: 

(a) một thiết bị vô tuyến VHF có khả năng truyền và nhận: 

(i)  DSC trên tần số 156.525 MHz (kênh 70). Thiết bị có thể bắt 

đầu truyền các cảnh báo cứu nạn trên kênh 70 từ vị trí mà tàu 
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thƣờng đƣợc lái; và 

(ii)  điện thoại vô tuyến trên tần số 156.300 MHz (kênh 6), 156.650 

MHz (kênh 13) và 156.800 MHz (kênh 16); 

(b)  một thiết bị vô tuyến có thể trực canh DSC liên tục trên kênh 70 của 

VHF có thể tách biệt hoặc kết hợp theo quy định của điểm (a)(i); 

(c)  một bộ phát đáp radar có khả năng hoạt động ở băng tần 9 GHz: 

(i) phải đƣợc xếp gọn để có thể dễ dàng sử dụng; và 

(ii)  có thể là một trong những thiết bị theo yêu cầu của quy định 

VII/14 đối với phƣơng tiện cứu sinh; 

(d)  một thiết bị thu có khả năng thu các chƣơng trình phát dịch vụ 

NAVTEX quốc tế nếu tàu đang thực hiện các chuyến đi trong bất kỳ 

khu vực nào có dịch vụ NAVTEX quốc tế; 

(e)  một thiết bị vô tuyến để tiếp nhận thông tin an toàn hàng hải bằng hệ 

thống gọi nhóm tăng cƣờng của Inmarsat, nếu tàu đang thực hiện các 

chuyến đi trong bất kỳ khu vực nào trong phạm vi phủ sóng của 

Inmarsat nhƣng không có dịch vụ NAVTEX quốc tế. Tuy nhiên, các 

tàu chuyên thực hiện các chuyến đi trong các khu vực đƣợc cung cấp 

dịch vụ thông tin an toàn hàng hải bằng điện báo in trực tiếp HF và 

đƣợc trang bị thiết bị có khả năng tiếp nhận dịch vụ đó, có thể đƣợc 

miễn yêu cầu này;
49 

(f)  theo các điều khoản của quy định 7 (3), EPIRB
50

 vệ tinh phải: 

(i)  có khả năng truyền cảnh báo cứu nạn thông qua dịch vụ vệ 

tinh quay quanh cực hoạt động ở băng tần 406 MHz hoặc 

nếu tàu chỉ thực hiện các chuyến đi trong phạm vi phủ sóng 

của Inmarsat, thông qua dịch vụ vệ tinh địa tĩnh Inmarsat 

hoạt động ở băng tần 1,6 GHz;
51 

(ii) đƣợc lắp đặt ở vị trí dễ tiếp cận; 

                                                           
49

Xem Quy định thông tin an toàn hàng hải, đƣợc Tổ chức thông qua bằng nghị quyết A.705 (17), đã 

đƣợc sửa đổi theo MSC.1/Circ.1287; Vận chuyển thiết bị thu NET an toàn gọi nhóm tăng cường 

INMARSAT theo GMDSS (nghị quyết A.701(17)) và Hướng dẫn bảo dưỡng EPIRB vệ tinh 

(MSC.1/Circ.1039). 
50

Xem Khả năng định vị tìm kiếm và cứu hộ, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.616(15). 
51

Tùy thuộc vào khả năng huy động các phƣơng tiện tiếp nhận và xử lý trên mặt đất thích hợp cho từng 

vùng biển nằm trong phạm vi của vệ tinh Inmarsat 
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(iii)  dễ đƣợc thả thủ công và có thể đƣợc một ngƣời mang theo trên 

phƣơng tiện cứu sinh; 

(iv)  có thể tự nổi, nếu tàu chìm và tự động kích hoạt khi nổi; và 

(v) có thể đƣợc kích hoạt bằng tay. 

(2)  Cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999 hoặc cho đến ngày khác do Ủy ban An toàn 

Hàng hải của Tổ chức quyết định, mọi tàu còn phải đƣợc trang bị một thiết thu vô tuyến 

có thể trực canh tần số gặp nạn của điện thoại vô tuyến trên tần số 2.182 kHz. 

(3)  Cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999 nếu Nghị định thƣ có hiệu lực trƣớc ngày 

đó, mọi tàu, trừ khi tàu đó chỉ thực hiện các chuyến đi trong vùng biển A1, đều phải 

đƣợc trang bị một thiết bị phát tín hiệu báo động điện thoại vô tuyến trên tần số 2,182 

kHz. 

(4)  Chính quyền có thể miễn trừ các tàu đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 

năm 1997 khỏi các yêu cầu quy định tại khoản (2) và (3). 

Quy định 7  

Thiết bị vô tuyến: vùng biển A1 

(1)  Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định 6, mọi tàu thực hiện các chuyến 

đi riêng trong vùng biển A1 đều phải đƣợc lắp đặt một thiết bị vô tuyến điện có thể 

truyền các cảnh báo cứu nạn từ tàu đến bờ từ vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ 

đó, hoạt động: 

(a)  trên VHF sử dụng DSC. Yêu cầu này có thể đƣợc EPIRB quy định 

tại khoản (3) đáp ứng, bằng cách lắp đặt EPIRB gần hoặc bằng 

cách kích hoạt từ xa, từ vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó; 

hoặc là 

(b)  thông qua dịch vụ vệ tinh quay quanh cực trên tần số 406 MHz. Yêu 

cầu này có thể đƣợc EPIRB vệ tinh đáp ứng, theo yêu cầu của quy 

định 6 (1) (f), bằng cách lắp đặt EPIRB vệ tinh gần hoặc bằng cách 

kích hoạt từ xa, vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó; hoặc là 

(c)  nếu tàu đang thực hiện các chuyến đi trong phạm vi phủ sóng của các 

trạm bờ biển MF đƣợc trang bị DSC, trên MF sử dụng DSC; hoặc là 

(d) trên HF sử dụng DSC; hoặc là 

(e)  thông qua dịch vụ vệ tinh địa tĩnh Inmarsat. Yêu cầu này có thể đƣợc 

thực hiện thông qua: 
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(i) trạm mặt đất của tàu Inmarsat;
52

hoặc 

(ii)  EPIRB vệ tinh, theo yêu cầu của quy định 6 (1) (f), bằng cách 

lắp đặt EPIRB vệ tinh gần hoặc bằng cách kích hoạt từ xa, vị 

trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó. 

(2)  Thiết bị vô tuyến điện VHF, theo yêu cầu của quy định 6(1)(a), cũng phải có 

khả năng truyền và nhận thông tin liên lạc vô tuyến chung bằng cách sử dụng điện 

thoại vô tuyến. 

(3)  Các tàu thực hiện các chuyến đi riêng trong vùng biển A1 có thể thực hiện 

mang theo EPIRB vệ tinh theo yêu cầu của quy định 6(1)(f): 

(a)  có khả năng truyền cảnh báo cứu nạn bằng DSC trên kênh 70 của VHF 

và có khả năng xác định vị trí bằng bộ phát đáp radar hoạt động ở băng 

tần 9 GHz; 

(b)  đƣợc lắp đặt ở vị trí dễ tiếp cận; 

(c)  dễ đƣợc thả thủ công và có thể đƣợc một ngƣời mang theo trên phƣơng 

tiện cứu sinh; 

(d)  có thể tự nổi, nếu tàu chìm và tự động kích hoạt khi nổi; và 

(e) có thể đƣợc kích hoạt bằng tay. 

Quy định 8  

Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1 và A2 

(1)  Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định 6, mọi tàu thực hiện các chuyến 

đi ngoài vùng biển A1, nhƣng vẫn nằm trong vùng biển A2, đều phải đƣợc trang bị: 

(a)  thiết bị vô tuyến điện MF có thể truyền và nhận, nhằm mục đích cứu 

nạn và an toàn, trên các tần số: 

(i) 2.187,5 kHz sử dụng DSC; và 

(ii) 2.182 kHz sử dụng điện thoại vô tuyến; 

(b)  một hệ thống vô tuyến điện có thể trực canh DSC liên tục trên tần số 

2.187,5 kHz có thể tách biệt hoặc kết hợp với tần số theo yêu cầu của 

                                                           
52

Yêu cầu này có thể đƣợc thực hiện thông qua các trạm mặt đất của tàu Inmarsat có khả năng liên lạc hai 

chiều, chẳng hạn nhƣ Fleet-77 (nghị quyết A.808 (19) và MSC.130 (75)) hoặc các trạm mặt đất của tàu 

Inmarsat-C (nghị quyết A.807 (19) đã sửa đổi). Trừ khi có quy định khác, chú thích này áp dụng cho tất cả 

các yêu cầu đối với trạm mặt đất của tàu Inmarsat đƣợc quy định trong chƣơng này. 
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điểm (a)(i); và 

(c)  các phƣơng tiện truyền các cảnh báo cứu nạn từ tàu đến bờ bằng một 

dịch vụ vô tuyến trừ MF hoạt động: 

(i)  thông qua dịch vụ vệ tinh quay quanh cực trên 406 MHz. 

Yêu cầu này có thể đƣợc EPIRB vệ tinh đáp ứng, theo yêu 

cầu của quy định 6(1)(f), bằng cách lắp đặt EPIRB vệ tinh 

gần hoặc bằng cách kích hoạt từ xa, vị trí mà tàu thƣờng 

đƣợc điều khiển từ đó; hoặc là 

(ii) trên HF sử dụng DSC; hoặc là 

(iii)  thông qua dịch vụ vệ tinh địa tĩnh Inmarsat. Yêu cầu này có thể 

đƣợc thực hiện thông qua một trạm mặt đất của tàu Inmarsat, 

hoặc EPIRB vệ tinh, theo yêu cầu của quy định 6 (1) (f), bằng 

cách lắp đặt EPIRB vệ tinh gần hoặc bằng cách kích hoạt từ xa, 

vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó. 

(2)  Có thể truyền các cảnh báo cứu nạn bằng các thiết bị vô tuyến quy định tại 

khoản (1)(a) và (1)(c) từ vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó. 

(3)  Ngoài ra, tàu phải có khả năng truyền và nhận thông tin liên lạc vô tuyến 

chung bằng điện thoại vô tuyến hoặc điện báo in trực tiếp bằng một trong hai cách: 

(a)  thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các tần số làm việc trong dải tần 

từ 1.605 đến 4.000 kHz hoặc từ 4.000 đến 27.500 kHz. Yêu cầu này 

có thể đƣợc đáp ứng bằng cách bổ sung khả năng này trong thiết bị 

theo yêu cầu của khoản (1)(a); hoặc là 

(b) trạm mặt đất của tàu Inmarsat. 

(4)  Chính quyền có thể miễn trừ cho các tàu đóng trƣớc ngày 1 tháng 2 năm 1997, 

chuyên thực hiện các chuyến đi trong vùng biển A2, theo các yêu cầu của quy định 

6(1)(a)(i) và 6(1)(b), với điều kiện các tàu đó duy trì chế độ trực canh nghe liên tục trên 

kênh VHF 16 nếu có thể. Chế độ trực canh này phải đƣợc đặt ở vị trí mà tàu thƣờng 

đƣợc điều khiển từ đó. 

Quy định 9  

Thiết bị vô tuyến: vùng biển A1, A2 và A3 

(1)  Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định 6, mọi tàu thực hiện các chuyến 

đi ngoài vùng biển A1 và A2, nhƣng vẫn nằm trong vùng biển A3, nếu không đáp ứng 

các yêu cầu của khoản (2), đều phải đƣợc trang bị: 
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(a) một trạm mặt đất của tàu Inmarsat có khả năng: 

(i)  truyền và nhận liên lạc cứu nạn và an toàn bằng cách sử dụng 

điện báo in trực tiếp; 

(ii) phát và nhận các cuộc gọi ƣu tiên cứu nạn; 

(iii)  trực canh các cảnh báo cứu nạn từ bờ đến tàu, bao gồm cả 

những cảnh báo hƣớng đến các khu vực địa lý đƣợc xác định cụ 

thể; 

(iv)  truyền và nhận thông tin liên lạc vô tuyến chung, sử dụng điện 

báo vô tuyến hoặc điện báo in trực tiếp; và 

(b)  một thiết bị vô tuyến điện MF có khả năng truyền và nhận, nhằm mục 

đích cứu nạn và an toàn, trên các tần số: 

(i) 2.187,5 kHz sử dụng DSC; và 

(ii) 2,182 kHz sử dụng điện thoại vô tuyến; và 

(c)  thiết bị vô tuyến điện có thể trực canh DSC liên tục trên tần số 2.187,5 

kHz có thể tách biệt hoặc kết hợp với tần số theo yêu cầu của điểm (b) 

(i); và 

(d)  các phƣơng tiện truyền cảnh báo cứu nạn từ tàu vào bờ bằng dịch vụ 

vô tuyến điện hoạt động: 

(i)  thông qua dịch vụ vệ tinh quay quanh cực trên tần số 406 

MHz. Yêu cầu này có thể đƣợc EPIRB vệ tinh đáp ứng, theo 

yêu cầu của quy định 6 (1) (f), bằng cách lắp đặt EPIRB vệ 

tinh gần hoặc bằng cách kích hoạt từ xa, vị trí mà tàu thƣờng 

đƣợc điều khiển từ đó; hoặc là 

(ii) trên HF sử dụng DSC; hoặc là 

(iii)  thông qua dịch vụ vệ tinh địa tĩnh Inmarsat, bởi một trạm mặt 

đất bổ sung của tàu hoặc bởi EPIRB vệ tinh theo yêu cầu của 

quy định 6(1)(f), bằng cách lắp đặt EPIRB vệ tinh gần, hoặc 

bằng cách kích hoạt từ xa, vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển 

từ đó. 

(2)  Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định 6, mọi tàu thực hiện các chuyến 

đi ngoài vùng biển A1 và A2, nhƣng vẫn nằm trong vùng biển A3, nếu không đáp ứng 

các yêu cầu của khoản (1), đều phải đƣợc trang bị: 
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(a)  thiết bị vô tuyến điện MF/HF có khả năng truyền và nhận, nhằm mục 

đích cứu nạn và an toàn, trên tất cả các tần số cứu nạn và an toàn trong 

dải tần từ 1.605 đến 4.000 kHz và từ 4.000 đến 27.500 kHz: 

(i)  sử dụng DSC; 

(ii) sử dụng thiết bị vô tuyến; và 

(iii) sử dụng điện báo in trực tiếp; và 

(b)  thiết bị có khả năng trực canh DSC trên 2.187,5 kHz, 8.414,5 kHz và 

trên ít nhất một trong các tần số DSC cứu nạn và an toàn 4.207,5 kHz, 

6.312 kHz, 12.577 kHz hoặc 16.804,5 kHz; tại bất kỳ thời điểm nào, có 

thể chọn bất kỳ tần số DSC cứu nạn và an toàn trong số này. Thiết bị 

này có thể tách biệt hoặc kết hợp với thiết bị theo yêu cầu của điểm (a); 

và 

(c)  Các phƣơng tiện truyền cảnh báo cứu nạn từ tàu đến bờ bằng dịch vụ 

thông tin vô tuyến không phải là HF hoạt động: 

(i)  thông qua dịch vụ vệ tinh quay quanh cực trên tần số 406 

MHz. Yêu cầu này có thể đƣợc EPIRB vệ tinh đáp ứng, theo 

yêu cầu của quy định 6 (1) (f), bằng cách lắp đặt EPIRB vệ 

tinh gần hoặc bằng cách kích hoạt từ xa, vị trí mà tàu thƣờng 

đƣợc điều khiển từ đó; hoặc là 

(ii)  thông qua dịch vụ vệ tinh địa tĩnh Inmarsat. Yêu cầu này có thể 

đƣợc thực hiện thông qua trạm mặt đất của tàu Inmarsat hoặc 

EPIRB vệ tinh, theo yêu cầu của quy định 6(1)(f), bằng cách 

lắp đặt EPIRB về tinh gần hoặc bằng cách kích hoạt từ xa, vị 

trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó; và 

(d)  ngoài ra, các tàu phải có khả năng truyền và nhận thông tin vô tuyến 

chung sử dụng điện báo vô tuyến hoặc điện báo in trực tiếp bằng thiết 

bị vô tuyến điện MF/HF hoạt động trên các tần số làm việc trong dải 

tần từ 1.605 đến 4.000 kHz và từ 4.000 đến 27.500 kHz. Yêu cầu này 

có thể đƣợc đáp ứng bằng cách bổ sung khả năng này vào thiết bị theo 

yêu cầu của điểm (a). 

(3)  Có thể truyền cảnh báo cứu nạn bằng các thiết bị vô tuyến điện quy định tại các 

khoản (1)(a), (1)(b), (1)(d), (2)(a) và (2)(c) từ vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ 

đó. 

(4)  Chính quyền có thể miễn trừ các tàu đóng trƣớc ngày 1 tháng 2 năm 1997 và 



-169- 

 

  

chỉ thực hiện các chuyến đi trong vùng biển A2 và A3 theo các yêu cầu của quy định 

6(1)(a)(i) và 6(1)(b), với điều kiện tàu đó duy trì chế độ trực canh nghe liên tục trên 

kênh VHF 16 nếu có thể. Chế độ trực canh này phải đƣợc đặt ở vị trí mà tàu thƣờng 

đƣợc điều khiển từ đó. 

Quy định 10  

Thiết bị vô tuyến: vùng biển A1, A2, A3 và A4 

(1)  Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định 6, các tàu thực hiện các 

chuyến đi trong tất cả các vùng biển đều phải đƣợc trang bị các thiết bị và thiết 

bị vô tuyến theo yêu cầu của quy định 9 (2), ngoại trừ các thiết bị theo yêu cầu 

của quy định 9(2)(c)(ii), sẽ không đƣợc chấp nhận là thiết bị thay thế cho các 

thiết bị theo yêu cầu của quy định 9(2)(c)(i) phải luôn đƣợc cung cấp. Ngoài ra, 

các tàu thực hiện các chuyến đi trên tất cả các vùng biển đều phải đáp ứng các 

yêu cầu của quy định 9(3). 

(2)  Chính quyền có thể miễn trừ các tàu đóng trƣớc ngày 1 tháng 2 năm 1997 và 

chỉ thực hiện các chuyến đi trong vùng biển A2, A3 và A4 các yêu cầu của quy định 

6(1)(a)(i) và 6(1)(b), với điều kiện các tàu đó duy trì trực canh nghe liên tục trên kênh 

VHF 16 nếu có thể. Chế độ trực canh này phải đƣợc đặt ở vị trí mà tàu thƣờng đƣợc 

điều khiển từ đó. 

Quy định 11  

Trực canh 

(1) Mọi tàu khi đi biển đều phải duy trì chế độ trực canh liên tục: 

(a)  trên kênh 70 của VHF DSC, nếu tàu đáp ứng các yêu cầu của quy định 

6(1)(b) có thiết bị vô tuyến điện VHF; 

(b)  trên tần số DSC cứu nạn và an toàn 2.187,5 kHz, nếu tàu đáp ứng 

các yêu cầu của quy định 8(1)(b) hoặc 9(1)(c) có thiết bị vô tuyến 

điện MF; 

(c)  trên tần số DSC cứu nạn và an toàn 2.187,5 kHz và 8.414,5 kHz và 

cũng trên ít nhất một trong các tần số DSC cứu nạn và an toàn 4.207,5 

kHz, 6.312 kHz, 12.577 kHz hoặc 16.804,5 kHz, phù hợp với thời 

gian trong ngày và vị trí địa lý của tàu, nếu tàu đáp ứng các yêu cầu 

của quy định 9(2)(b) hoặc 10(1) có thiết bị vô tuyến điện MF/HF. Chế 

độ trực canh này có thể đƣợc duy trì bằng máy thu quét; 

(d)  đối với các cảnh báo cứu nạn từ bờ đến tàu qua vệ tinh, nếu tàu đáp 

ứng các yêu cầu của quy định 9(1)(a) đƣợc trang bị trạm mặt đất của 

tàu Inmarsat. 
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(2)  Mọi tàu khi đi biển đều phải duy trì chế độ trực canh vô tuyến để phát thông 

tin an toàn hàng hải ở tần số hoặc các tần số thích hợp mà thông tin đó đƣợc phát cho 

khu vực mà tàu đi qua. 

(3)  Cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999 hoặc cho đến ngày khác theo quyết định của 

Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức, mọi tàu khi đi biển đều phải duy trì chế độ trực 

canh nghe liên tục trên kênh VHF 16 nếu có thể. Chế độ trực canh này phải đƣợc duy trì 

ở vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó. 

(4)  Cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999 hoặc cho đến ngày khác theo quyết định của 

Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức, mọi tàu khi đi biển đều phải duy trì chế độ trực 

canh liên tục tần số cứu nạn của điện thoại vô tuyến ở tần số 2,182 kHz. Chế độ trực 

canh này phải đƣợc duy trì ở vị trí mà tàu thƣờng đƣợc điều khiển từ đó.
53 

Quy định 12  

Nguồn năng lƣợng 

(1)  Luôn có nguồn cung cấp điện đủ để vận hành các thiết bị vô tuyến điện và sạc 

ắc quy đƣợc sử dụng nhƣ một phần của nguồn điện dự phòng hoặc các nguồn năng 

lƣợng cho các thiết bị vô tuyến điện. 

(2)  Phải cung cấp nguồn dự phòng hoặc các nguồn năng lƣợng trên mỗi tàu, để 

cung cấp cho các thiết bị vô tuyến điện, nhằm mục đích truyền thông tin vô tuyến về 

cứu nạn và an toàn, trong trƣờng hợp nguồn điện chính và dự phòng của tàu bị hỏng. 

Nguồn dự phòng hoặc các nguồn năng lƣợng phải có khả năng vận hành đồng thời 

thiết bị vô tuyến điện VHF theo yêu cầu của quy định 6(1)(a) và, nếu thích hợp cho 

vùng biển hoặc các vùng biển mà tàu đƣợc trang bị, thiết bị vô tuyến điện MF theo yêu 

cầu của quy định 8(1)(a), thiết bị vô tuyến điện MF/HF theo yêu cầu của quy định 

9(2)(a) hoặc 10(1), hoặc trạm mặt đất của tàu Inmarsat theo yêu cầu của quy định 

9(1)(a) và bất kỳ tải bổ sung nào nêu tại khoản (4), (5) và (8) trong thời gian ít nhất là: 

(a) trên các tàu mới: 

(i) 3 giờ, hoặc là 

(ii)  1 giờ, nếu nguồn điện dự phòng đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu 

cầu liên quan của quy định IV/17 bao gồm các yêu cầu cung 

cấp cho các thiết bị vô tuyến điện và có khả năng phục vụ trong 

thời gian ít nhất là 6 giờ; 

(b) trên các tàu hiện tại: 

                                                           
53

Ủy ban An toàn Hàng hải đã quyết định (nghị quyết MSC.131(75)) rằng tất cả các tàu GMDSS khi đi 

biển đều phải tiếp tục duy trì chế độ trực canh nghe liên tục trên kênh VHF 16 nếu có thể. 
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(i)  6 giờ, nếu nguồn điện dự phòng không đƣợc cung cấp hoặc 

không đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu liên quan của quy 

định IV/17, bao gồm cả các yêu cầu cung cấp cho thiết bị vô 

tuyến điện;
54

hoặc là 

(ii)  3 giờ, nếu nguồn điện dự phòng đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu 

cầu liên quan của quy định IV/17, bao gồm cả các yêu cầu 

cung cấp cho các thiết bị vô tuyến điện; hoặc là 

(iii)  1 giờ, nếu nguồn điện dự phòng đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu 

cầu liên quan của quy định IV/17, bao gồm cả các yêu cầu 

cung cấp cho các thiết bị vô tuyến điện và có khả năng phục vụ 

trong vòng ít nhất 6 giờ. 

Nguồn dự phòng hoặc các nguồn năng lƣợng không cần cung cấp đồng thời các thiết 

bị vô tuyến điện HF và MF độc lập. 

(3)  Nguồn dự phòng hoặc các nguồn năng lƣợng phải độc lập với nguồn điện 

đẩy tàu và hệ thống điện của tàu. 

(4)  Trƣờng hợp, ngoài thiết bị vô tuyến điện VHF, hai hoặc nhiều hơn các 

thiết bị vô tuyến điện khác, nêu tại khoản (2), có thể đƣợc đấu nối với nguồn dự 

phòng hoặc các nguồn năng lƣợng, các nguồn này phải có khả năng cung cấp đồng 

thời cho thiết bị vô tuyến điện VHF trong thời gian quy định, nếu thích hợp, trong 

khoản (2)(a) hoặc (2)(b) và: 

(a)  tất cả các thiết bị vô tuyến khác có thể đƣợc đấu nối với nguồn dự 

phòng hoặc các nguồn năng lƣợng cùng một lúc; hoặc là 

(b)  các thiết bị vô tuyến điện khác sẽ tiêu thụ nhiều điện năng nhất, nếu 

chỉ một trong các thiết bị vô tuyến điện khác có thể đƣợc đấu nối với 

nguồn dự phòng hoặc các nguồn năng lƣợng cùng lúc với thiết bị vô 

tuyến điện VHF. 

(5)  Nguồn dự phòng hoặc các nguồn năng lƣợng có thể đƣợc sử dụng để cung 

cấp điện chiếu sáng theo yêu cầu của quy định 5(2)(d). 

(6)  Trong trƣờng hợp nguồn năng lƣợng dự phòng gồm ắc quy hoặc các ắc quy có 

thể sạc lại: 

(a)  Phải trang bị một phƣơng tiện tự động sạc các ắc quy này để có thể sạc 

                                                           
54

Để đƣợc hƣớng dẫn, khuyến nghị áp dụng công thức sau để xác định tải điện sẽ đƣợc nguồn năng 

lƣợng dự phòng cung cấp cho mỗi thiết bị vô tuyến điện cần thiết cho các điều kiện gặp nạn: 1/2 dòng 

tiêu thụ cần thiết để truyền + dòng tiêu thụ cần thiết để thu + dòng tiêu thụ của bất kỳ tải bổ sung nào. 
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lại ắc quy đến mức yêu cầu về dung lƣợng tối thiểu trong vòng 10 giờ; 

và 

(b)  phải kiểm tra dung lƣợng của ắc quy hoặc các ắc quy, sử dụng 

phƣơng pháp thích hợp,
55

trong thời gian không quá 12 tháng, khi tàu 

không đi biển. 

(7)  Việc bố trí và lắp đặt ắc quy cung cấp nguồn năng lƣợng dự phòng phải đảm 

bảo: 

(a) mức độ phục vụ cao nhất; 

(b) tuổi thọ hợp lý; 

(c) an toàn hợp lý; 

(d)  nhiệt độ của ắc quy vẫn nằm trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất 

dù đang sạc hay không hoạt động; và 

(e)  ắc quy sẽ cung cấp điện ít nhất số giờ hoạt động cần thiết tối thiểu 

trong mọi điều kiện thời tiết khi đƣợc sạc đầy. 

(8)  Nếu cần thông tin đầu vào không bị gián đoạn từ thiết bị định vị của tàu 

hoặc các thiết bị khác đến thiết bị vô tuyến điện theo yêu cầu của chƣơng này để 

đảm bảo hoạt động thích hợp của tàu, thì phải cung cấp các phƣơng tiện để đảm 

bảo cung cấp liên tục các thông tin đó trong trƣờng hợp nguồn điện chính hoặc dự 

phòng của tàu hỏng. 

Quy định 13  

Tiêu chuẩn hoạt động 

(1)  Tất cả các thiết bị áp dụng chƣơng này phải thuộc loại đã đƣợc Chính 

quyền phê duyệt. Theo khoản (2), thiết bị này phải tuân theo các tiêu chuẩn hoạt 

động phù hợp không thua kém các tiêu chuẩn đã đƣợc Tổ chức thông qua.
56 

                                                           
55

Việc đánh giá tình trạng sạc có thể đƣợc thực hiện bất cứ lúc nào, nhƣng cần đƣợc thực hiện mà không 

cần xả hết ắc quy khi tàu đi biển. Phƣơng pháp kiểm tra dung lƣợng của ắc quy điện xả hết và sạc lại, sử 

dụng dòng điện và chu kỳ hoạt động thông thƣờng (ví dụ: 10 giờ).  
56

Xem các nghị quyết sau đã đƣợc Hội đồng và Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua: 

.1  Nghị quyết A.525 (13): Tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp để tiếp 

nhận các cảnh báo hàng hải và khí tượng và thông tin khẩn cấp cho tàu bè, đã đƣợc sửa đổi theo 

nghị quyết MSC.148(77). 

.2  Nghị quyết A.694 (17): Yêu cầu chung đối với thiết bị vô tuyến điện trên tàu tạo thành một phần 

của Hệ thống Thông tin An toàn và Cứu nạn Hàng hải Toàn cầu (GMDSS) và đối với các thiết bị 

hỗ trợ hàng hải điện tử. 

.3  Nghị quyết A.808 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của các trạm mặt đất của tàu có thể liên lạc hai 
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(2)  Thiết bị đƣợc lắp đặt trƣớc ngày áp dụng theo quy định 1 có thể đƣợc miễn 

tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn hoạt động phù hợp theo quyết định của Chính quyền, 

miễn là thiết bị tƣơng thích với thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động, có tính đến 

các tiêu chí mà Tổ chức có thể áp dụng liên quan đến các tiêu chuẩn đó. 

Quy định 14  

Các yêu cầu về bảo dƣỡng 

(1)  Thiết bị phải đƣợc thiết kế sao cho các thiết bị chính có thể đƣợc thay thế dễ 

                                                                                                                                                                                     
chiều, đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết MSC.148 (77); Nghị quyết A.570 (14): Phê duyệt loại 

trạm mặt đất của tàu; và nghị quyết MSC.130 (75): Tiêu chuẩn hoạt động của các trạm mặt đất 

của tàu Inmarsat có khả năng liên lạc hai chiều. 

.4  Nghị quyết A.803 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị vô tuyến điện VHF trên tàu có khả 

năng liên lạc bằng giọng nói và gọi chọn số, đã đƣợc sửa đổi; và nghị quyết MSC.68 (68), phụ lục 

1 (có hiệu lực đối với thiết bị đƣợc lắp đặt vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2000). 

.5  Nghị quyết A.804 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị vô tuyến điện MF trên tàu có khả 

năng liên lạc bằng giọng nói và gọi chọn số, đã đƣợc sửa đổi; và nghị quyết MSC.68 (68), phụ lục 

2 (có hiệu lực đối với thiết bị đƣợc lắp đặt vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2000). 

.6  Nghị quyết A.806 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị vô tuyến điện MF/HF trên tàu có 

khả năng liên lạc bằng giọng nói, in trực tiếp băng tần hẹp và gọi chọn số, đã đƣợc sửa đổi; và 

nghị quyết MSC.68 (68), phụ lục 3 (có hiệu lực đối với thiết bị đƣợc lắp đặt vào hoặc sau ngày 1 

tháng 1 năm 2000). 

.7  Nghị quyết A.810 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải 

(EPIRB) hoạt động trên tần số 406 MHz; và nghị quyết MSC.120 (74): Thông qua các sửa đổi 

đối với tiêu chuẩn hoạt động của phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động 

trên tần số 406 MHz (nghị quyết A.810 (19)) (xem thêm nghị quyết A.696 (17): Phê duyệt loại 

phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động trong hệ thống 

COSPAS-SARSAT). 

.8  Nghị quyết A.802 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của bộ phát đáp radar trên phương tiện cứu sinh để 

sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết MSC.297 (83). 

.9  Nghị quyết A.805 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp VHF tự nổi. 

.10  Nghị quyết A.807 (19): Tiêu chuẩn hoạt động của các trạm mặt đất của tàu tiêu chuẩn Inmarsat-C 

có khả năng truyền và nhận thông tin liên lạc in trực tiếp, đã đƣợc sửa đổi; nghị quyết MSC.68 

(68), phụ lục 3 (có hiệu lực đối với thiết bị đƣợc lắp đặt vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2000); 

và nghị quyết A.570 (14): Phê duyệt loại trạm mặt đất của tàu. 

.11 Nghị quyết MSC.306 (87): Tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị gọi tăng cƣờng.  

.12  Nghị quyết A.662(16): Tiêu chuẩn hoạt động của phƣơng tiện nhả tự nổi và kích hoạt cho thiết bị 

vô tuyến điện dự phòng. 

.13  Nghị quyết A.669(17): Tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống để ban hành và phối hợp thông tin an 

toàn hàng hải sử dụng in trực tiếp băng tần hẹp tần số cao. 

.14  Nghị quyết MSC.148(77): Thông qua các tiêu chuẩn hoạt động sửa đổi của thiết bị điện báo in 

trực tiếp băng tần hẹp để tiếp nhận các cảnh báo hàng hải và khí tƣợng và thông tin khẩn cấp cho 

tàu (NAVTEX). 

.15  Nghị quyết A.811(19): Tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống thông tin vô tuyến tích hợp trên tàu 

(IRCS) khi đƣợc sử dụng trong GMDSS. 

.16  Nghị quyết MSC.80(70), phụ lục 1: Tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị đàm thoại VHF hai chiều 

tại hiện trƣờng (hàng không). 
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dàng mà không cần hiệu chuẩn lại hoặc điều chỉnh lại phức tạp. 

(2)  Nếu có thể, thiết bị phải đƣợc kết cấu và lắp đặt sao cho có thể dễ dàng tiếp 

cận để kiểm tra và bảo dƣỡng trên tàu. 

(3)  Phải cung cấp đầy đủ thông tin cho phép vận hành và bảo dƣỡng thiết bị 

đúng cách có tính đến các khuyến nghị của Tổ chức.
57 

(4)  Phải cung cấp đầy đủ dụng cụ và phụ tùng để có thể bảo dƣỡng thiết bị. 

(5)  Chính quyền phải đảm bảo rằng thiết bị vô tuyến điện theo yêu cầu của 

chƣơng này đƣợc bảo dƣỡng cung cấp các tiện ích sẵn có theo các yêu cầu nêu trong 

quy định 4 và đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động đƣợc khuyến nghị của thiết bị đó. 

(6)  Trên các tàu thực hiện các chuyến đi trong vùng biển A1 và A2, phải đảm bảo 

khả năng huy động bằng cách sử dụng các phƣơng pháp nhƣ sao chép thiết bị, bảo 

dƣỡng trên bờ hoặc khả năng bảo dƣỡng điện tử trên biển, hoặc kết hợp các phƣơng 

pháp này, nếu có thể trong trƣờng hợp đƣợc sự chấp thuận của Chính quyền. 

(7)  Đối với các tàu thực hiện các chuyến đi trong vùng biển A3 và A4, khả năng 

huy động phải đƣợc đảm bảo bằng cách sử dụng kết hợp ít nhất hai phƣơng pháp nhƣ 

sao chép thiết bị, bảo dƣỡng trên bờ hoặc khả năng bảo dƣỡng điện tử trên biển, nếu có 

thể trong trƣờng hợp đƣợc sự chấp thuận của Chính quyền, có tính đến các khuyến 

nghị của Tổ chức. 
58

Tuy nhiên, Chính quyền có thể miễn cho tàu yêu cầu sử dụng hai 

phƣơng pháp và cho phép sử dụng một phƣơng pháp, có tính đến loại tàu và phƣơng 

thức hoạt động của tàu. 

(8)  Trong khi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để duy trì thiết bị hoạt động 

hiệu quả nhằm đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu chức năng nêu trong quy định 4, 

sự cố của thiết bị cung cấp thông tin vô tuyến chung theo yêu cầu của quy định 4(h) 

sẽ không đƣợc xem là nguyên nhân khiến tàu không tiêu chuẩn hoạt động hoặc 

phải trì hoãn ở các cảng không có sẵn các phƣơng tiện sửa chữa, miễn là tàu có thể 

thực hiện tất cả các chức năng cứu nạn và an toàn. 

Quy định 15  

Nhân viên phụ trách vô tuyến 

                                                           
57

Xem Khuyến nghị về các yêu cầu chung đối với thiết bị vô tuyến trên tàu tạo thành một phần của Hệ 

thống Thông tin An toàn và Cứu nạn Hàng hải Toàn cầu (GMDSS) và đối với các thiết bị hỗ trợ hàng 

hải điện tử, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.694 (17); Nghị quyết A.813 (19): Yêu cầu chung 

về khả năng tƣơng thích điện từ (EMC) đối với tất cả các thiết bị điện và điện tử của tàu; và 

MSC/Circ.862: Làm rõ các yêu cầu nhất định trong tiêu chuẩn hoạt động của Tổ chức Hàng hải Quốc 

tế đối với thiết bị GMDSS. 
58

Xem hƣớng dẫn bảo dƣỡng vô tuyến cho Hệ thống Thông tin An toàn và Cứu nạn Hàng hải Toàn cầu 

(GMDSS) liên quan đến các vùng biển A3 và A4, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.702(17) 
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Mọi tàu đều phải mang theo nhân viên đủ điều kiện để phục vụ các mục đích thông 

tin vô tuyến về cứu nạn và an toàn đáp ứng yêu cầu của Chính quyền.
59

Các nhân 

viên này phải là ngƣời có chứng chỉ đƣợc quy định trong Quy định vô tuyến, một 

trong số các nhân viên sẽ đƣợc chỉ định chịu trách nhiệm chính về thông tin vô 

tuyến trong các sự cố cứu nạn.  

Quy định 16  

Báo cáo vô tuyến 

Tất cả các sự cố liên quan đến dịch vụ thông tin vô tuyến có tầm quan trọng đối với an 

toàn sinh mạng trên biển đều phải đƣợc ghi chép theo yêu cầu của Chính quyền và theo 

yêu cầu của Quy định vô tuyến. 

 CHƢƠNG X  

THIẾT BỊ VÀ BỐ TRÍ ĐỊNH VỊ TRÊN TÀU 

Quy định 1  

Áp dụng 

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, chƣơng này sẽ áp dụng đối với các tàu mới và hiện có. 

Quy định 2  

Miễn trừ 

Chính quyền có thể miễn cho tàu khỏi bất kỳ yêu cầu nào của chƣơng này trong 

trƣờng hợp Chính quyền cho rằng bản chất của chuyến đi hoặc khoảng cách gần đất 

liền của tàu không đảm bảo các yêu cầu đó. 

Quy định 3 

Thiết bị định vị trên tàu
60 

(1) (a) Các tàu có chiều dài từ 24 m trở lên đều phải đƣợc trang bị: 

(i)  la bàn từ tính tiêu chuẩn, trừ khi có quy định tại điểm (d); 

(ii)  la bàn từ lái, trừ khi có sẵn thông tin về hƣớng do la bàn tiêu 

chuẩn theo yêu cầu tại điểm (i) cung cấp và ngƣời lái có thể 

đọc rõ ràng thông tin về hƣớng tại vị trí lái chính; 

(iii)  các phƣơng tiện liên lạc thích hợp giữa vị trí la bàn tiêu chuẩn 

và vị trí điều hƣớng thông thƣờng đáp ứng yêu cầu của Chính 

                                                           
59

Xem Bộ luật STCW 1995, chƣơng IV, mục B-IV/2. 
60

 Xem Khuyến nghị về việc vận chuyển thiết bị định vị điện tử, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết 

A.156(ES.IV) và Hệ thống định vị vô tuyến trên toàn thế giới, đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết 

A.1046 (27). 
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quyền; và 

(iv)  có nghĩa là lấy góc phƣơng vị gần nhất có thể thực hiện trên 

một cung đƣờng chân trời 360°. 

(b)  Mỗi la bàn từ nêu tại điểm (a) đều phải đƣợc điều chỉnh thích hợp và 

luôn luôn có bảng hoặc đƣờng cong độ sai lệch dƣ của la bàn. 

(c)  Phải mang theo la bàn từ dự phòng, có thể thay thế cho la bàn tiêu 

chuẩn, trừ khi la bàn lái nêu tại điểm (a)(ii) hoặc có trang bị la bàn con 

quay. 

(d)  Chính quyền, nếu xét thấy không hợp lý hoặc không cần thiết khi yêu 

cầu la bàn từ tiêu chuẩn, có thể miễn cho các tàu hoặc hạng tàu riêng lẻ 

khỏi các yêu cầu này nếu tính chất của chuyến đi, khoảng cách gần đất 

liền của tàu hoặc loại tàu không bảo hành la bàn tiêu chuẩn, miễn là 

trong mọi trƣờng hợp đều phải mang theo la bàn lái phù hợp. 

(2)  Các tàu có chiều dài dƣới 24 m, trong phạm vi mà Chính quyền cho là hợp lý 

và có thể thực hiện, phải đƣợc trang bị la bàn lái và có phƣơng tiện để lấy góc phƣơng 

vị. 

(3)  Các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 

năm 1984 đều phải đƣợc trang bị la bàn con quay phù hợp với các yêu cầu sau: 

(a)  ngƣời lái có thể đọc đƣợc rõ ràng la bàn con quay chính hoặc mặt lặp 

la bàn con quay ở vị trí lái chính; 

(b)  Trên các tàu có chiều dài 75 m và trên mặt lặp la bàn con quay hoặc 

các mặt lặp la bàn con quay phải đƣợc trang bị và phải đƣợc bố trí 

thích hợp để lấy các góc phƣơng vị càng gần càng tốt trên một cung 

đƣờng chân trời 360°. 

(4)  Các tàu có chiều dài 75 m trở lên đƣợc đóng trƣớc ngày 1 tháng 9 năm 1984 

đều phải đƣợc trang bị la bàn con quay phù hợp với các yêu cầu của khoản (3). 

(5)  Các tàu có vị trí lái khẩn cấp ít nhất đều phải đƣợc trang bị điện thoại hoặc các 

phƣơng tiện liên lạc khác để chuyển thông tin hƣớng đến các vị trí đó. Ngoài ra, các 

tàu có chiều dài từ 45 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 1992 đều 

phải đƣợc trang bị các phƣơng tiện cung cấp các chỉ số la bàn trực quan cho vị trí lái 

khẩn cấp. 

(6)  Các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 

năm 1984 và các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên đƣợc đóng trƣớc ngày 1 tháng 9 năm 

1984 đều phải trang bị radar. Từ ngày 1 tháng 2 năm 1995, thiết bị radar phải có có 
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khả năng hoạt động ở băng tần 9 GHz. Ngoài ra, sau ngày 1 tháng 2 năm 1995, các tàu 

có chiều dài từ 35 m trở lên đều phải đƣợc trang bị thiết bị radar có khả năng hoạt 

động ở băng tần 9 GHz. Các tàu có chiều dài từ 35 m trở lên nhƣng dƣới 45 m có thể 

đƣợc miễn các yêu cầu của khoản (16) theo quyết định của Chính quyền, với điều kiện 

là thiết bị hoàn toàn tƣơng thích với bộ phát đáp radar để tìm kiếm và cứu nạn. 

(7)  Trong các tàu có chiều dài dƣới 35 m có lắp đặt radar, việc lắp đặt phải đáp ứng 

yêu cầu của Chính quyền. 

(8)  Phải trang bị các phƣơng tiện để vẽ hải đồ bằng chỉ số radar trong buồng lái 

của tàu theo yêu cầu của khoản (6) để lắp đặt thiết bị radar. Trong các tàu có chiều dài 

75 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 1984, các thiết bị vẽ hải đồ 

ít nhất phải có hiệu quả nhƣ máy vẽ đồ thị phản chiếu. 

(9)  Các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên đƣợc đóng trƣớc ngày 25 tháng 5 năm 

1980 và các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 25 tháng 5 

năm 1990 đều phải đƣợc lắp thiết bị đo độ sâu. 

(10)  Các tàu có chiều dài nhỏ hơn 45 m đều phải đƣợc trang bị các phƣơng tiện 

phù hợp đáp ứng yêu cầu của Chính quyền để xác định độ sâu của nƣớc dƣới tàu. 

(11)  Các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 

năm 1984 đều phải đƣợc gắn thiết bị cho biết tốc độ và khoảng cách. 

(12)  Các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên đƣợc đóng trƣớc ngày 1 tháng 9 năm 

1984 và tất cả các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 1 

tháng 9 năm 1984 đều phải đƣợc gắn các chỉ số cho biết góc lái, tốc độ quay của mỗi 

chân vịt và bƣớc và chế độ hoạt động của các chân vịt biến bƣớc hoặc các chân vịt áp 

lực bông nếu có lắp các chân vịt đó. Tất cả các chỉ số này phải có thể đọc đƣợc từ vị trí 

chỉ huy. 

(13)  Trừ khi có quy định trong quy định I/6, trong khi thực hiện tất cả các biện 

pháp để duy trì thiết bị nêu tại các khoản từ (1) đến (12) hoạt động hiệu quả, các trục 

trặc của thiết bị sẽ không đƣợc xem là nguyên nhân tàu không đủ điều kiện đi biển 

hoặc bị trì hoãn ở các cảng không có sẵn các phƣơng tiện sửa chữa.
61 

(14)  Các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên đều phải đƣợc lắp thiết bị tìm hƣớng 

vô tuyến. Chính quyền có thể miễn cho tàu yêu cầu này nếu xét thấy không hợp lý 

hoặc không cần thiết đối với thiết bị đó hoặc nếu tàu đƣợc trang bị thiết bị định vị 

vô tuyến khác phù hợp để sử dụng trong suốt các chuyến đi dự kiến. 

(15)  Cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1999, các tàu có chiều dài từ 75 m trở lên 

                                                           
61

Xem Khuyến nghị về việc sử dụng và thử nghiệm thiết bị định vị trên tàu, đƣợc Tổ chức thông qua theo 

nghị quyết A.157 (ES.IV). 
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đƣợc đóng vào hoặc sau ngày 25 tháng 5 năm 1980 và trƣớc ngày 1 tháng 2 năm 

1995 đều phải đƣợc lắp thiết bị vô tuyến điện để di chuyển trên tần số cứu nạn 

của điện thoại vô tuyến. 

(16)  Tất cả các thiết bị đƣợc trang bị phù hợp với quy định này phải thuộc loại đƣợc 

Chính quyền phê duyệt. Thiết bị đƣợc lắp đặt trên tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 

1984 phải tuân theo các tiêu chuẩn hoạt động thích hợp không thua kém các tiêu chuẩn 

đã đƣợc Tổ chức thông qua.
62

Thiết bị đƣợc trang bị trƣớc khi áp dụng các tiêu chuẩn 

                                                           
62

Xem các nghị quyết sau đã đƣợc Tổ chức thông qua: 

.1  Nghị quyết A.694(17): Khuyến nghị về các yêu cầu chung đối với thiết bị vô tuyến điện trên tàu 

tạo thành một phần của GMDSS và đối với các thiết bị hỗ trợ hàng hải điện tử. 

.2 Nghị quyết A.424(XI): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của la bàn con quay. .3 Nghị quyết 

MSC.64(67), Phụ lục  4: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của la bàn con quay. 

.4  Nghị quyết MSC.192(79): Khuyến nghị sửa đổi về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị radar. 

.5 Nghị quyết A.823(19): Tiêu chuẩn hoạt động thiết bị hỗ trợ biểu đồ radar tự động. 

.6  Nghị quyết A.817(19): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống thông tin và hiển thị hải 

đồ điện tử (ECDIS), đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết MSC.64 (67), phụ lục 5, và nghị quyết 

MSC.86 (70), phụ lục 4, nếu thích hợp. 

.7 Nghị quyết A.529(13): Khuyến nghị về tiêu chuẩn độ chính xác về định vị. 

.8  Nghị quyết A.818(19): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị thu Loran-C và 

Chayka trên tàu. 

.9  Nghị quyết A.819(19): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị thu hệ thống định vị toàn 

cầu trên tàu. 

.10  Nghị quyết MSC.53(66): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị thu GLONASS trên 

tàu, đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết MSC.133 (73). 

.11  Nghị quyết MSC.64(67), phụ lục 2: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị thu tín hiệu 

phao vô tuyến hàng hải DGPS và DGLONASS trên tàu, đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết 

MSC.114 (73) 

.12  Nghị quyết MSC.74(69), phụ lục 1: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị thu 

GPS/GLONASS kết hợp, đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết MSC.115(73) 

.13  Nghị quyết MSC.64(67), phụ lục 3: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống điều khiển 

hướng. 

.14  Nghị quyết MSC.74(69), phụ lục 2: Khuyến nghị về các tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống điều 

khiển đƣờng đi. 

.15  Nghị quyết MSC.74(69), phụ lục 3: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của các hệ thống nhận 

dạng tự động sử dụng trên tàu (AIS); và thông tƣ MSC.1/ Circ.1252: Hướng dẫn kiểm tra hàng 

năm hệ thống tự động (AIS). 

.16  Nghị quyết A.224(VIII): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị đo độ sâu, đã đƣợc sửa 

đổi theo nghị quyết MSC.74 (69), phụ lục 4. 

.17  Nghị quyết A.824(19): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị cho biết tốc độ và 

khoảng cách, đã đƣợc sửa đổi theo nghị quyết MSC.96 (72). 

.18 Nghị quyết A.526(13): Tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị chỉ báo tốc độ quay trở của tàu. 

.19  Nghị quyết A.575(14): Khuyến nghị về thống nhất các tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị hàng 

hải. 

.20 Nghị quyết A.343(IX): Khuyến nghị về phương pháp đo mức ồn tại các đài nghe vô tuyến điện. 

.21  Nghị quyết A384(X): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của bộ phản xạ radar, đã đƣợc sửa 

đổi theo nghị quyết MSC.164(78). 
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hoạt động liên quan có thể đƣợc miễn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn đó theo quyết định 

của Chính quyền, có xét đến các tiêu chí khuyến nghị mà Tổ chức có thể áp dụng liên 

quan đến các tiêu chuẩn liên quan. 

Quy định 4  

Khí cụ và ấn phẩm hàng hải 

Các khí cụ hàng hải phù hợp, hải đồ đầy đủ và cập nhật, bản đồ hoa tiêu, danh sách 

hải đăng, thông báo hàng hải, lịch thủy triều và tất cả các ấn phẩm hàng hải khác cần 

thiết cho chuyến đi dự kiến, đáp ứng yêu cầu của Chính quyền, phải đƣợc mang lên 

tàu. 

Quy định 5  

Thiết bị phát tín hiệu 

(1)  Phải trang bị đèn tín hiệu ban ngày, hoạt động của đèn này không hoàn toàn 

phụ thuộc vào nguồn điện chính. Trong mọi trƣờng hợp, nguồn điện phải bao gồm 

ắc quy xách tay. 

(2)  Các tàu có chiều dài từ 45 m trở lên phải đƣợc trang bị đầy đủ cờ và cờ hiệu để 

có thể gửi thông tin liên lạc theo Bộ luật Tín hiệu Quốc tế. 

(3)  Tất cả các tàu, theo Nghị định thƣ hiện hành, cần mang theo các thiết bị vô 

tuyến điện phải mang theo Bộ luật Tín hiệu Quốc tế. Theo Chính quyền, bất kỳ tàu 

nào khác có nhu cầu sử dụng đều cũng phải mang theo ấn phẩm này. 

Quy định 6 

Tầm nhìn của buồng lái 

(1) Tàu mới có chiều dài từ 45 m trở lên phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

(a)  Tầm nhìn ra mặt biển từ vị trí tàu không đƣợc che khuất quá hai chiều 

dài tàu, hoặc 500m, tùy giá trị nào nhỏ hơn, hƣớng mũi tàu về phía 10° 

bất kể mớn nƣớc và độ chênh của tàu. 

                                                                                                                                                                                     
.22 Nghị quyết A.382(X): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của la bàn từ. 

.23 Nghị quyết MSC.95(72): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của đèn tín hiệu ban ngày. 

.24  Nghị quyết MSC.86(70), phụ lục 1: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống thu âm 

thanh. 

.25  Nghị quyết MSC 86.(70), phụ lục 2: Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị 

truyền phát hướng la bàn từ hàng hải (TMHD). 

.26  Nghị quyết A.861(20): Khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị ghi dữ liệu hành trình 

(VDR). 

.27  Nghị quyết MSC.116(73): Các khuyến nghị về tiêu chuẩn hoạt động của các thiết bị truyền phát 

hướng la bàn hàng hải (THD). 
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(b)  Vùng mù do ngƣ cụ hoặc các vật cản khác bên ngoài buồng lái tàu về 

phía trƣớc của sống neo gây cản trở tầm nhìn mặt biển khi nhìn từ vị trí 

điều khiển không đƣợc vƣợt quá 10°. Tổng cung của các vùng mù 

không đƣợc vƣợt quá 20°. Các vùng trống giữa các vùng mù phải ít 

nhất là 5°. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm (a), mỗi vùng mù riêng lẻ 

không đƣợc vƣợt quá 5°. 

(c)  Chiều cao của mép dƣới của cửa sổ phía trƣớc buồng lái phía trên 

boong lái phải đƣợc giữ ở mức thấp nhất có thể. Trong mọi trƣờng 

hợp, mép dƣới không đƣợc cản trở tầm nhìn về phía trƣớc theo mô tả 

trong quy định này. 

(d)  Mép trên của cửa sổ phía trƣớc buồng lái phải cho phép ngƣời có độ cao 

tầm mắt 1.800 mm trên boong lái ở vị trí chỉ huy có thể nhìn xa tới 

đƣờng chân trời  khi tàu đang nhồi lên hụp xuống ở vùng biển lớn. Tuy 

nhiên, Chính quyền cho rằng độ cao tầm mắt 1.800 mm không hợp lý 

và không thực tế, có thể giảm độ cao tầm mắt nhƣng không đƣợc thấp 

hơn 1.600 mm. 

(e)  Trƣờng nhìn ngang từ vị trí chỉ huy phải mở rộng trên một cung tối 

thiểu 225°, nghĩa là từ bên phải về phía trƣớc đến tối thiểu 22,5° về 

phía sau sống neo ở một trong hai mạn của tàu. 

(f)  Từ mỗi buồng lái, trƣờng tầm nhìn ngang phải mở rộng trên một cung ít 

nhất là 225°, nghĩa là từ ít nhất 45° trên cánh cung đối diện qua ngay 

phía trƣớc và sau đó từ phải về phía trƣớc sang phía bên phải qua 180° 

trên cùng một mạn của tàu. 

(g)  Từ vị trí lái chính, trƣờng nhìn ngang phải mở rộng theo hình vòng 

cung từ bên phải về phía trƣớc đến ít nhất 60° ở mỗi mạn của tàu. 

(h) Có thể nhìn thấy mạn tàu từ cánh gá buồng lái. 

(i) Cửa sổ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

(i) khung giữa các cửa sổ của buồng lái phải đƣợc giữ ở mức tối 

thiểu và không đƣợc lắp đặt ngay phía trƣớc của bất kỳ máy 

trạm nào; 

(ii) để tránh phản xạ, các cửa sổ phía trƣớc buồng lái phải nghiêng 

từ mặt phẳng đứng từ trên ra ngoài, một góc ít nhất 10° và 

không lớn hơn 25°; 

(iii) không đƣợc lắp các cửa sổ phân cực và có màu; và 
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(iv)  tầm nhìn thông thoáng qua ít nhất hai trong số các cửa sổ 

phía trƣớc của buồng lái và tùy thuộc vào cấu tạo của buồng 

lái, phải luôn luôn trang bị một số cửa sổ quan sát bổ sung 

bất kể điều kiện thời tiết. 

(2)  Các tàu hiện có, nếu có thể, phải đáp ứng các yêu cầu của khoản (1)(a) và (b). 

Tuy nhiên, không cần thay đổi kết cấu hoặc thiết bị bổ sung. 

(3)  Đối với các tàu có thiết kế độc đáo, mà theo Chính quyền không thể tuân thủ 

quy định này, thì phải bố trí các phƣơng tiện để đạt đƣợc tầm nhìn càng gần càng tốt 

so với mức quy định trong quy định này. 
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PHỤ ĐÍNH 

CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

1 Mẫu Giấy Chứng nhận An toàn cho tàu cá 

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN TÀU CÁ QUỐC TẾ 

Giấy chứng nhận này sẽ đƣợc bổ sung theo Danh mục Trang thiết bị 

(Con dấu chính thức) (Quốc gia) 

Đƣợc cấp theo các quy định của Hiệp định Cape Town năm 2012 về việc Thực 

hiện các quy định của Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 liên quan đến Công 

ƣớc Quốc tế Torremolinos về An toàn Tàu cá năm 1977 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ 

__________________________________________  

 (tên Quốc gia) 

Bởi 

___________________________________________  

 (cá nhân hoặc tổ chức đƣợc ủy quyền) 

Đặc điểm tàu 
(1)  

Tên tàu ..............................................................................................................................  

Số đăng ký hoặc Hô hiệu ...................................................................................................  

Cảng đăng ký ....................................................................................................................  

Chiều dài (L) (quy định I/2(5))/  

Tổng dung tích (quy định I/2(22))
(2) ...................................................................................................................  

Vùng biển mà tàu đƣợc chứng nhận hoạt động (quy định IX/2) ........................................  

Ngày đóng tàu hoặc ký hợp đồng chuyển đổi lớn ..............................................................  

Ngày đóng tàu hoặc tàu đang ở giai đoạn đóng tƣơng tự theo quy định I/2(1)(c)(ii) hoặc 

(1)(c)(iii) ...........................................................................................................................  

Ngày bàn giao hoặc hoàn thành chuyển đổi lớn ................................................................  

                                                           
1
Ngoài ra, các đặc điểm của tàu có thể đƣợc điền vào các ô nằm ngang. 

2
Gạch bỏ nội dung không thích hợp. 
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CHỨNG NHẬN RẰNG: 

1.1 Tàu đã đƣợc kiểm tra phù hợp với các yêu cầu của quy định I/7, I/8 và I/9 của 

Nghị định thƣ. 

1.2  Tàu không/
(2)

phải thực hiện các đợt kiểm tra hàng năm theo yêu cầu trong các quy 

định I/7(1)(d) và I/9(1)(d) của Nghị định thƣ. 

2 Kiểm tra cho thấy: 

2.1 tình trạng của kết cấu, máy móc và thiết bị xác định trong quy định I/9 đạt yêu cầu 

và tàu tuân thủ các yêu cầu liên quan của các chƣơng II, III, IV, V và VI của Nghị 

định thƣ (trừ những yêu cầu liên quan đến hệ thống và thiết bị an toàn cháy nổ và 

sơ đồ phòng cháy chữa cháy); 

2.2 hai đợt kiểm tra bên ngoài đáy tàu gần nhất diễn ra vào 

……………………………………và ………………………………………… 

(ngày) (ngày) 

2.3 tàu đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thƣ liên quan đến hệ thống và thiết bị 

an toàn cháy nổ và sơ đồ phòng cháy chữa cháy; 

2.4 trang thiết bị cứu sinh và thiết bị của xuồng cứu sinh, bè cứu sinh và xuồng cấp 

cứu đã đƣợc cung cấp phù hợp với các yêu cầu của Nghị định thƣ; 

2.5 tàu đƣợc cung cấp thiết bị ném dây và các thiết bị vô tuyến đƣợc sử dụng trong 

trang thiết bị cứu sinh phù hợp với các yêu cầu của Nghị định thƣ; 

2.6 tàu đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thƣ liên quan đến thiết bị vô tuyến điện; 

2.7 hoạt động của các thiết bị vô tuyến điện đƣợc sử dụng trong các thiết bị cứu sinh 

tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thƣ; 

2.8 tàu tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thƣ liên quan đến thiết bị dẫn đƣờng trên 

tàu, các phƣơng tiện bố trí điều chuyển hoa tiêu và các ấn phẩm hàng hải; 

2.9 tàu đƣợc cung cấp đèn, hình dạng, phƣơng tiện phát tín hiệu âm thanh và tín hiệu 

báo nạn phù hợp với các yêu cầu của Nghị định thƣ và Quy định quốc tế về Phòng 

ngừa đâm va tàu thuyền trên Biển có hiệu lực; 

2.10 đối với tất cả các khía cạnh khác, tàu đều tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị 

định thƣ. 

3. Giấy Chứng nhận Miễn trừ Tàu cá Quốc tế đã/chƣa 
(2)

đƣợc cấp. 

 

(2) Gạch bỏ nội dung không thích hợp.  
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Giấy chứng nhận này có giá trị đến ………………………………………
(3)

tùy 

thuộc vào các đợt giám định và kiểm tra hàng năm, trung gian và định kỳ bên ngoài 

đáy tàu theo quy định I/7, I/8 và I/9 của Nghị định thƣl.  

Cấp tại ……………………………………………………………………………  

(Nơi cấp giấy chứng nhận) 

…………………………….. (Ngày cấp) 

……………………………………………………………..  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận) 

(Con dấu của cơ quan cấp, nếu thích hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Ghi ngày hết hạn theo quy định của Chính quyền phù hợp với quy định I/13(1) của 

Nghị định thƣ. Ngày và tháng của ngày này phải tƣơng ứng với ngày kỷ niệm xác 

định trong quy định I/2(23), trừ khi đƣợc sửa đổi theo quy định I/13(7).  



-185- 

 

  

Xác nhận các đợt kiểm tra hàng năm và trung gian liên quan đến kết cấu, máy móc và 

thiết bị nêu tại khoản 2.1 của giấy chứng nhận này 

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra theo yêu cầu của quy định I/9 của Nghị định thƣ, 

tàu đã đƣợc xác nhận là tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị định thƣ.  

Kiểm tra hàng năm:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm /trung gian
(2)

:  Chữ ký:  ....................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm /trung gian
(2)

:  Chữ ký:  ....................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm:  Chữ ký:  ....................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm/ trung gian theo quy định I/13(7)(c) 

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra hàng năm/ trung gian
(2)

theo quy định I/9 và 

I/13(7)(c) của Nghị định thƣ, tàu đã đƣợc xác nhận là tuân thủ các yêu cầu liên quan của 

Nghị định thƣ. 

Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Gạch bỏ nội dung không thích hợp.  
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Xác nhận kiểm tra bên ngoài đáy tàu
(4)  

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra theo yêu cầu của quy định I/9 của Nghị định 

thƣ, tàu đã đƣợc công nhận là tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị định thƣ. 

Kiểm tra lần 1:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra lần 2:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận cho các đợt kiểm tra hàng năm và định kỳ liên quan trang thiết bị cứu sinh và 

các thiết bị khác nêu tại các khoản 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 và 2.9 của giấy chứng nhận này 

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra theo yêu cầu của quy định I/7 của Nghị định thƣ, 

tàu đã đƣợc công nhận là tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị định thƣ 

Kiểm tra hàng năm:  Chữ ký: .........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm/ định kỳ
(2)

:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm/ định kỳ
(2)

:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

(4)Có thể lập dự phòng đợt kiểm tra bổ sung. Gạch bỏ nội dung không thích hợp. 

(2)Gạch bỏ nội dung không thích hợp. 
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Kiểm tra hàng năm:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  ...............................................................  

Ngày:  ............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra hàng năm/định kỳ theo quy định I/13(7)(c) 

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra hàng năm/định kỳ
(2)

theo quy định I/7 và 

I/13(7)(c) của Nghị định thƣ, tàu đã đƣợc công nhận tuân thủ các yêu cầu liên quan của 

Nghị định thƣ.  

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận các đợt kiểm tra định kỳ liên quan đến thiết bị vô tuyến điện nêu tại các 

khoản 2.6 và 2.7 của giấy chứng nhận này 

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra theo yêu cầu của quy định I/8 của Nghị định thƣ, 

tàu đã đƣợc công nhận là tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị định thƣ.  

Kiểm tra định kỳ:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra định kỳ:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra định kỳ:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

 

 

(2) Gạch bỏ nội dung không thích hợp.  
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Kiểm tra định kỳ:  Chữ ký:  ........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Kiểm tra định kỳ theo quy định I/13(7)(c) 

CHỨNG NHẬN RẰNG, khi kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của các quy định I/8 

và I/13(7)(c) của Nghị định thƣ, tàu đã đƣợc công nhận là tuân thủ các yêu cầu 

liên quan của Nghị định thƣ.  

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận để gia hạn giấy chứng nhận nếu có giá trị dƣới 5 năm áp dụng quy định I/13(3) 

Tàu tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị định thƣ và theo quy định I/13(3) của Nghị 

định thƣ giấy chứng nhận này sẽ đƣợc công nhận là có hiệu lực cho đến………………  

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận trong trƣờng hợp đã hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới và áp dụng quy định 

I/13(4) 

Tàu tuân thủ các yêu cầu liên quan của Nghị định thƣ và theo quy định I/13(4) của Nghị 

định thƣ giấy chứng nhận này sẽ đƣợc công nhận là có hiệu lực cho đến ……………..  

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận để gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cho đến khi đến cảng kiểm tra hoặc 

trong thời gian gia hạn nếu áp dụng quy định I/13(5) 

Theo quy định I/13(5) của Nghị định, giấy chứng nhận sẽ đƣợc công nhận là có hiệu 

lực cho đến ………………………  

Chữ ký:  ..........................................................................  
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(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận để nâng ngày kỷ niệm trong trƣờng hợp áp dụng quy định I/13(7) 

Theo quy định I/13(7) của Nghị định thƣ, ngày kỷ niệm mới là ………………. 

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Theo quy định I/13(7) của Nghị định thƣ, ngày kỷ niệm mới là ………………. 

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 
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2 Mẫu Giấy Chứng nhận Miễn trừ 

GIẤY CHỨNG NHẬN MIỄN TRỪ TÀU CÁ QUỐC TẾ 

(Con dấu chính thức) (Quốc gia) 

Đƣợc cấp theo các quy định của Hiệp định Cape Town năm 2012 về việc Thực hiện các 

quy định của Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 liên quan đến Công ƣớc Quốc tế 

Torremolinos về An toàn Tàu cá năm 1977 thuộc thẩm quyền của Chính phủ 

(tên Quốc gia) 

Bởi ……… .................................................. 

(cá nhân hoặc tổ chức đƣợc ủy quyền) 

Đặc điểm tàu 
(1)  

Tên tàu ...............................................................................................................................  

Số đăng ký hoặc Hô hiệu...................................................................................................  

Cảng đăng ký .....................................................................................................................  

Chiều dài (L) (quy định I/2(5))/ 

Tổng dung tích (quy định I/2(22)) 
(2) ......................................................................................................................  

CHỨNG NHẬN RẰNG:  

Tàu, thuộc thẩm quyền theo quy định ...............................................................................  

đƣợc miễn các yêu cầu của ................................................................................................  

Các điều kiện, nếu có, mà Giấy Chứng nhận Miễn trừ đƣợc cấp:  

Giấy chứng nhận này có giá trị cho đến ...............................................................  tùy 

thuộc vào Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế đính kèm giấy chứng nhận này còn 

hiệu lực.  

Cấp tại ...............................................................................................................................  

(Nơi cấp giấy chứng nhận) 

(Ngày cấp) (Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận) 

(Con dấu của cơ quan cấp, nếu thích hợp) 

 

 

 

 

 

 

(1)Ngoài ra, các đặc điểm của tàu có thể đƣợc điền vào các ô nằm ngang. 

(2)Gạch bỏ nội dung không thích hợp. 
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Xác nhận để gia hạn giấy chứng nhận nếu có giá trị dƣới 5 năm trong trƣờng hợp áp 

dụng quy định I/13(3) 

Theo quy định I/13(3) của Nghị định thƣ, giấy chứng nhận này sẽ đƣợc công nhận là 

có giá trị cho đến …………………………………… tùy thuộc vào Giấy Chứng nhận 

An toàn Tàu cá Quốc tế đính kèm giấy chứng này còn giá trị.  

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận trong trƣờng hợp đã hoàn thành kiểm tra cấp giấy mới và áp dụng quy định 

I/13(4) 

Theo quy định I/13(4) của Nghị định thƣ, giấy chứng nhận này sẽ đƣợc công nhận là 

có giá trị cho đến …………………………………… tùy thuộc vào Giấy Chứng nhận 

An toàn Tàu cá Quốc tế đính kèm giấy chứng này còn giá trị.  

Chữ ký:  ..........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận:  .................................................................  

Ngày:  ..............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

Xác nhận để gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cho đến khi đến cảng kiểm tra hoặc 

trong thời gian gia hạn nếu áp dụng quy định I/13(5) 

Theo quy định I/13(5) của Nghị định thƣ, giấy chứng nhận này sẽ đƣợc công nhận là 

có giá trị cho đến ………………………………… tùy thuộc vào Giấy Chứng nhận 

An toàn Tàu cá Quốc tế đính kèm giấy chứng này còn giá trị.  

Chữ ký: ...........................................................................  

(Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền) 

Nơi xác nhận: ..................................................................  

Ngày: ...............................................................................  

(Con dấu của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 
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3  Mẫu bổ sung Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA 

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN TÀU CÁ QUỐC TẾ 

Danh mục này sẽ đƣợc đính kèm vĩnh viễn với 

 Giấy Chứng nhận An toàn Tàu cá Quốc tế. 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TUÂN THỦ HIỆP ĐỊNH CAPE TOWN NĂM 2012 

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH THƢ TORREMOLINOS 

NĂM 1993 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ TORREMOLINOS VỀ AN 

TOÀN TÀU CÁ NĂM 1977 

1 Đặc điểm tàu 

Tên tàu ..................................................................................................................  

Số đăng ký hoặc Hô hiệu .....................................................................................  

Cảng đăng ký........................................................................................................  

Chiều dài (L) (quy định I/2(5))/ 

Tổng dung tích (quy định I/2(22)) 
(1) .....................................................................................................  

2 Thông tin chi tiết về trang thiết bị cứu sinh 

1 Tổng số ngƣời đƣợc cung cấp trang thiết 

bị cứu sinh 

  

  Mạn trái Mạn phải 

2 Tổng số xuồng cứu sinh   

2.1 Tổng số ngƣời mà xuồng cứu sinh có thể 

chứa 

  

2.2 Số lƣợng xuồng cứu sinh đóng một phần 

(quy định VII/18) 

  

2.3 Số lƣợng xuồng cứu sinh đóng hoàn toàn 

(quy định VII/19) 

  

 

 

 

(1) Gạch bỏ nội dung không thích hợp.  
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3 Số lƣợng xuồng cấp cứu   

3.1  Số lƣợng xuồng đƣợc tính vào tổng số 

xuồng cứu sinh nêu trên 

  

    

4 Bè cứu sinh   

4.1  Bè cứu sinh cần thiết bị hạ thủy đƣợc phê 

duyệt 

  

    

4.1.1 Số lƣợng bè cứu sinh   

4.1.2  Tổng số ngƣời mà bè cứu sinh có thể chứa   

4.2  Bè cứu sinh không cần thiết bị hạ thủy 

đƣợc phê duyệt 

  

    

4.2.1 Số lƣợng bè cứu sinh   

4.2.2  Số ngƣời mà bè cứu sinh có thể chứa   

    

5 Số lƣợng phao tròn   

    

6 Số lƣợng phao tròn   

7 Quần áo bơi   

7.1 Tổng số   

7.2  Số lƣợng quần áo đáp ứng các yêu cầu đối 

với áo phao 

  

    

8 Số lƣợng dụng cụ chống mất nhiệt 
(2) 

  
  

  

9  Thiết bị vô tuyến điện đƣợc sử dụng trong 

trang thiết bị cứu sinh 

  

    

9.1 Số lƣợng bộ phát đáp radar   

9.2  Số lƣợng thiết bị VHF đàm thoại hai chiều   

 

(2)Không tính những thiết bị theo yêu cầu của quy định VII/17(8)(xxxi), 

VII/20(5)(a)(xxiv) và VII/23(2)(b)(xiii) 
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3 Thông tin chi tiết về các phƣơng tiện vô tuyến điện 

 Mục Cung cấp thực tế 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.4 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Các hệ thống chính 

Thiết bị vô tuyến điện VHF: 

Bộ mã hóa DSC 

Thiết bị thu trực canh DSC 

Điện thoại vô tuyến 

Thiết bị vô tuyến điện MF: 

Bộ mã hóa DSC 

Thiết bị thu trực canh DSC 

Điện thoại vô tuyến 

Thiết bị vô tuyến điện MF/HF: 

Bộ mã hóa DSC 

Thiết bị thu trực canh DSC 

Điện thoại vô tuyến 

Điện thoại vô tuyến in trực tiếp 

Trạm mặt đất của tàu INMARSAT 

Phƣơng tiện cảnh báo phụ 

Phƣơng tiện tiếp nhận thông tin an toàn hàng hải 

Bộ thu NAVTEX 

Bộ thu EGC 

Bộ thu vô tuyến điện báo in trực tiếp HF 

EPIRB vệ tinh 

COSPAS-SARSAT 

INMARSAT 

VHF EPIRB 

Bộ phát đáp radar của tàu 

 

4 Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đảm bảo tính sẵn có của các phƣơng tiện vô 

tuyến điện (quy định IX/14) 

4.1 

4.2 

4.3 

Sao chép thiết bị 

Bảo dƣỡng trên bờ 

Khả năng bảo dƣỡng trên biển 

 

CHỨNG NHẬN RẰNG Danh mục này hoàn toàn đúng về mọi mặt 

Cấp tại ............................................................................................................  

(Nơi cấp Danh mục) 

(Ngày cấp) (Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận) 

(Con dấu của cơ quan cấp, nếu thích hợp) 
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PHỤ LỤC 1  

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH CAPE TOWN NĂM 2012 VỀ VIỆC THỰC 

HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH THƢ TORREMOLLINOS NĂM 1993 

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN TÀU CÁ NĂM 1977 

CÁC BÊN THAM GIA HIỆP ĐỊNH,  

GHI NHẬN sự đóng góp đáng kể đến an toàn hàng hải nói chung và an toàn tàu cá có 

thể đạt đƣợc khi thực hiện các quy định của Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 

liên quan đến Công ƣớc quốc tế Torremolinos về an toàn tàu cá năm 1977, 

TUY NHIÊN, THỪA NHẬN rằng một số quy định của Nghị định thƣ Torremolinos 

năm 1993 liên quan đến Công ƣớc quốc tế Torremolinos về an toàn tàu cá năm 1977 đã 

làm phát sinh khó khăn trong việc thực hiện bởi một số quốc gia có số lƣợng đội tàu cá 

đáng kể dƣới cờ của họ và điều này đã cản trở việc Nghị định thƣ có hiệu lực và cũng 

nhƣ việc thực hiện các quy định trong đó, 

MONG MUỐN thiết lập theo thỏa thuận chung các tiêu chuẩn khả thi cao nhất về an 

toàn tàu cá mà tất cả các Quốc gia liên quan có thể thực hiện, 

XÉT THẤY mục tiêu này có thể đạt đƣợc thành công nhất khi ký kết một Hiệp định liên 

quan đến việc thực hiện các quy định của Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 liên 

quan đến Công ƣớc quốc tế Torremolinos về an toàn tàu cá năm 1977, 

ĐÃ ĐỒNG Ý nhƣ sau: 

Điều 1 

Nghĩa vụ chung 

(1) Các Bên tham gia Hiệp định này phải công nhận quy định của: 

(a) các điều khoản của Hiệp định này; và 

(b)  Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 liên quan đến Công ƣớc Quốc tế 

Torremolinos về An toàn Tàu cá năm1977 (sau đây gọi tắt là "Nghị 

định thƣ Torremolinos năm 1993"), ngoại trừ điều 1, các khoản (1)(a), 

(2) và (3), Điều 9 và Điều 10 của Nghị định thƣ đó, đã đƣợc sửa đổi 

theo Hiệp định này. 

(2)  Các điều khoản của Hiệp định này, từ điều 2 đến 8 và 11 đến 14 của Nghị định 

thƣ Torremolinos năm 1993, các quy định trong phụ lục của Nghị định thƣ 

Torremolinos năm 1993 và các quy định trong phụ lục của Công ƣớc quốc tế 

Torremolinos về An toàn tàu cá năm 1977 (sau đây gọi tắt là "Công ƣớc Torremolinos 

năm 1977") sẽ đƣợc hiểu và giải thích nhƣ một văn kiện duy nhất tùy thuộc vào các sửa 
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đổi nêu trong Hiệp định này. 

(3)  Phụ lục của Hiệp định này là một phần không thể tách rời của Hiệp định dẫn 

chiếu chỉ Hiệp định này sẽ đồng thời là dẫn chiếu chỉ phụ lục của Hiệp định. 

Điều 2  

Giải thích và áp dụng Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 

 và Công ƣớc Torremolinos năm 1977 

Điều 2 đến 8 bao gồm và điều 11 đến 14 bao gồm Nghị định thƣ Torremolinos năm 

1993 sẽ đƣợc áp dụng đối với Hiệp định này. Khi áp dụng các điều khoản này, các quy 

định trong phụ lục của Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 và các quy định trong phụ 

lục của Công ƣớc Torremolinos năm 1977, dẫn chiếu chỉ "Nghị định thƣ hiện hành" 

hoặc "Công ƣớc", sẽ đƣợc coi là dẫn chiếu chỉ Hiệp định này. 

Điều 3  

Chữ ký, phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận và gia nhập 

(1)  Hiệp định này sẽ vẫn đƣợc mở để các bên ký kết tại Trụ sở của Tổ chức từ ngày 

11 tháng 2 năm 2013 đến ngày 10 tháng 2 năm 2014 và sau đó sẽ vẫn mở để các thành 

viên gia nhập. 

(2)  Tất cả các Quốc gia có thể trở thành các Bên tham gia Hiệp định này bằng cách 

bày tỏ đồng ý tuân thủ Hiệp định này bằng cách: 

(a) ký kết mà không bảo lƣu để phê chuẩn, chấp nhận hoặc chấp thuận; 

hoặc là 

(b)  ký kết phải đƣợc phê chuẩn, chấp nhận hoặc chấp thuận sau khi phê 

chuẩn, chấp nhận hoặc chấp thuận; hoặc là 

(c) ký kết tuân theo thủ tục quy định tại khoản (4) của quy định này; hoặc là 

(d) gia nhập. 

(3)  Việc phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập sẽ đƣợc thực hiện bằng 

việc gửi một văn kiện có hiệu lực cho Tổng thƣ ký. 

(4)  Quốc gia đã lƣu chiểu trƣớc ngày thông qua Hiệp định này văn kiện phê chuẩn, 

chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 và đã ký 

Hiệp định này theo khoản (2)(c) của điều này sẽ đƣợc coi là đã đồng ý tuân thủ Hiệp 

định này sau 12 tháng kể từ ngày thông qua Hiệp định này trừ khi Quốc gia đó thông báo 

bằng văn bản cho cơ quan lƣu chiểu trƣớc ngày đó rằng Quốc gia này không sử dụng thủ 

tục đơn giản nêu trong khoản này. 
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Điều 4  

Bắt đầu có hiệu lực 

(1)  Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày có ít nhất 22 quốc gia có 

tổng số tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên hoạt động trên vùng biển không dƣới 3.600 đã 

bày tỏ đồng ý tuân thủ Hiệp định này.
65 

(2)  Đối với Quốc gia gửi văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập 

Hiệp định này sau khi đáp ứng các yêu cầu về hiệu lực của Hiệp định nhƣng trƣớc ngày 

có hiệu lực, việc phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập sẽ có hiệu lực vào 

ngày Hiệp định này có hiệu lực hoặc ba tháng sau ngày lƣu chuyển văn kiện, tùy ngày 

nào đến sau. 

(3)  Đối với Quốc gia gửi văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập 

Hiệp định này sau ngày Hiệp định có hiệu lực, thì Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau ba 

tháng kể từ ngày gửi văn kiện đó. 

(4)  Sau ngày mà sửa đổi Hiệp định này đƣợc coi là đã đƣợc chấp nhận theo điều 11 

của Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993, đã đƣợc áp dụng đối với Hiệp định này theo 

điều 2, mọi văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập đã đƣợc lƣu chiểu 

sẽ có hiệu lực đối với Hiệp định sửa đổi. 

ĐỂ LÀM CHỨNG, những ngƣời ký tên dƣới đây, đƣợc Chính phủ tƣơng ứng ủy quyền 

hợp pháp cho mục đích đó, đã ký Hiệp định này. 

CAPE TOWN, ngày 11 tháng 10 năm 2012. 

                                                           
65

Tham khảo Quy trình tính toán số lượng tàu cá của mỗi Quốc gia ký kết Hiệp định Cape Town 2012, 

đƣợc Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức thông qua theo nghị quyết MSC.364 (92). 
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PHỤ LỤC 2  

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH THƢ TORREMOLINOS NĂM 1993 LIÊN 

QUAN ĐẾN CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ TORREMOLINOS VỀ AN TOÀN TÀU CÁ 

NĂM 1977 

CÁC BÊN THAM GIA NGHỊ ĐỊNH THƢ NÀY,  

GHI NHẬN sự đóng góp đáng kể của Công ƣớc quốc tế Torremolinos về an toàn tàu 

cá năm 1977 đối với sự an toàn của tàu thuyền nói chung và an toàn tàu cá nói riêng, 

TUY NHIÊN, THỪA NHẬN rằng một số quy định của Công ƣớc quốc tế Torremolinos 

về an toàn tàu cá năm 1977, đã làm phát sinh khó khăn trong việc thực hiện của một số 

quốc gia có số lƣợng đội tàu cá đáng kể dƣới cờ của họ và điều này đã cản trở việc Công 

ƣớc quốc tế Torremolinos về an toàn tàu cá năm 1977 có hiệu lực cũng nhƣ việc thực 

hiện các quy định trong đó. 

MONG MUỐN thiết lập theo thỏa thuận chung các tiêu chuẩn khả thi cao nhất về an 

toàn tàu cá mà tất cả các Quốc gia liên quan có thể thực hiện, 

XÉT THẤY mục tiêu này có thể đạt đƣợc thành công nhất khi ký kết một Nghị định thƣ 

liên quan đến Công ƣớc quốc tế Torremolinos về an toàn tàu cá năm 1977, 

ĐÃ ĐỒNG Ý nhƣ sau:  

Điều 1  

Nghĩa vụ chung 

(1) Các Bên tham gia Nghị định thƣ này phải công nhận quy định của: 

(a) các điều khoản của Nghị định thƣ này; và 

(b)  các quy định trong phụ lục của Công ƣớc Quốc tế Torremolinos về 

An toàn Tàu cá năm 1977 (sau đây gọi tắt là "Công ƣớc ''), tùy thuộc 

vào các sửa đổi nêu trong phụ lục của Nghị định thƣ này. 

(2)  Các điều khoản của Nghị định thƣ này và các quy định của phụ lục của 

Công ƣớc, tùy thuộc vào những sửa đổi nêu trong phụ lục của Nghị định thƣ 

này, sẽ đƣợc hiểu và giải thích nhƣ một văn kiện duy nhất. 

(3)  Phụ lục của Nghị định thƣ này sẽ là một phần không thể tách rời của Nghị 

định thƣ và dẫn chiếu chỉ Nghị định thƣ này sẽ đồng thời là dẫn chiếu chỉ phụ lục của 

Nghị định thƣ này. 
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Điều 2  

Định nghĩa 

Theo Nghị định thƣ này, trừ khi có quy định rõ ràng khác: 

(a)  Bên có nghĩa là Quốc gia mà Nghị định thƣ này đã có hiệu lực. 

(b)  Tàu cá hoặc tàu là các tàu nào đƣợc sử dụng cho mục đích thƣơng mại 

để đánh bắt cá, cá voi, hải cẩu, hải mã hoặc các nguồn lợi ở biển khác. 

(c) Tổ chức có nghĩa là Tổ chức Hàng hải Quốc tế. 

(d) Tổng thư ký có nghĩa là Tổng thƣ ký của Tổ chức. 

(e)  Chính quyền có nghĩa là Chính phủ của Quốc gia có cờ mà tàu đƣợc 

quyền treo. 

(f)  Các quy định có nghĩa là các quy định trong phụ lục của Công ƣớc đã 

đƣợc sửa đổi theo Nghị định thƣ này. 

Điều 3  

Áp dụng 

(1)  Nghị định thƣ này sẽ áp dụng đối với các tàu cá đi biển kể cả các tàu đang chế 

biến sản lƣợng đánh bắt của tàu có quyền treo cờ của một Bên. 

(2) Các quy định của phụ lục sẽ không áp dụng đối với các tàu chuyên dùng: 

(a) cho mục đích thể thao hoặc giải trí; 

(b) để chế biến cá hoặc các nguồn lợi ở biển khác; 

(c) để nghiên cứu và huấn luyện; hoặc là 

(d) vận chuyển cá. 

(3)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các quy định của phụ lục sẽ đƣợc áp dụng 

đối với các tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên. 

(4)  Trong trƣờng hợp giới hạn chiều dài của tàu đƣợc quy định lớn hơn 24 mét 

trong một chƣơng để áp dụng chƣơng đó, Chính quyền sẽ xác định những quy định nào 

của chƣơng đó sẽ đƣợc áp dụng toàn bộ hoặc một phần đối với tàu cá có chiều dài từ 14 

mét trở lên nhƣng nhỏ hơn chiều dài giới hạn quy định trong chƣơng đó và đƣợc treo cờ 

của Quốc gia đó, tùy theo loại, kích thƣớc và phƣơng thức hoạt động của tàu đó. 

(5)  Các bên sẽ ƣu tiên cố gắng thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất mà các Chính 

quyền sẽ áp dụng đối với các tàu cá nêu tại khoản (4), hoạt động trong cùng một khu 
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vực, có tính đến phƣơng thức hoạt động, tính chất bảo vệ và điều kiện khí hậu trong 

khu vực này. Các tiêu chuẩn khu vực thống nhất này phải đƣợc thông báo cho Tổ chức 

để cung cấp thông tin cho các Bên khác. 

Điều 4  

Chứng nhận và kiểm tra của Chính quyền cảng 

(1)  Mọi tàu bắt buộc phải có giấy chứng nhận phù hợp với điều khoản của quy 

định, khi ở trong cảng của một Bên khác, phải chịu sự kiểm tra của các cán bộ đƣợc 

Chính phủ của Bên đó ủy quyền hợp pháp trong phạm vi kiểm tra đó nhằm xác minh 

giấy chứng nhận đƣợc cấp theo điều khoản của các quy định có liên quan hợp lệ. 

(2)  Giấy chứng nhận đó, nếu hợp lệ, sẽ đƣợc chấp nhận trừ khi có cơ sở rõ 

ràng để cho rằng tình trạng của tàu hoặc thiết bị của tàu về cơ bản không tƣơng 

ứng với các thông tin chi tiết của giấy chứng nhận đó hoặc tàu và thiết bị của tàu 

không tuân thủ điều khoản của các quy định có liên quan. 

(3)  Trong các trƣờng hợp nêu tại khoản (2) hoặc trƣờng hợp giấy chứng nhận đã 

hết hạn hoặc không còn hiệu lực, cán bộ kiểm tra phải thực hiện các biện pháp để đảm 

bảo tàu sẽ không ra khơi cho đến khi tàu có thể tiếp tục đi biển hoặc rời cảng để đến 

bãi sửa chữa thích hợp mà không gây nguy hiểm cho tàu hoặc những ngƣời trên tàu. 

(4)  Trong trƣờng hợp việc kiểm tra này gây can thiệp dƣới bất kỳ hình thức 

nào, cán bộ kiểm tra phải thông báo ngay bằng văn bản cho Lãnh sự hoặc đại diện 

ngoại giao gần nhất của Quốc gia mà tàu treo cờ về mọi trƣờng hợp mà sự can 

thiệp đƣợc cho là cần thiết. Ngoài ra, cũng phải thông báo cho các giám định viên 

đƣợc chỉ định hoặc các tổ chức đƣợc công nhận chịu trách nhiệm cấp giấy chứng 

nhận. Các dữ kiện liên quan đến sự can thiệp phải đƣợc báo cáo cho Tổ chức. 

(5)  Nếu Chính quyền cảng liên quan không thể thực hiện các biện pháp nhƣ 

quy định tại khoản (3) hoặc nếu tàu đã đƣợc phép đi đến cảng ghé tiếp theo, thì 

chính quyền cảng liên quan phải thông báo tất cả các thông tin liên quan về tàu cho 

Bên nêu tại khoản (4) và cho các nhà chức trách của cảng ghé tiếp theo. 

(6)  Khi tiến hành kiểm tra theo điều này, phải thực hiện tất cả các nỗ lực có thể để 

tránh tạm giữ tàu hoặc trì hoãn tàu quá lâu. Vì vậy, nếu tàu bị tạm giữ hoặc chậm trễ quá 

lâu, tàu đó có quyền đƣợc bồi thƣờng mọi tổn thất hoặc thiệt hại mà tàu phải chịu. 

(7)  Đối với tàu thuyền của các quốc gia không phải là Thành viên của Nghị định 

thƣ này, các Bên sẽ áp dụng các yêu cầu của Nghị định thƣ này nếu có thể cần để đảm 

bảo các tàu đó không đƣợc đối xử ƣu ái hơn. 
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Điều 5  

Bất khả kháng 

(1)  Tàu không tuân theo các quy định của Nghị định thƣ này hoặc không bắt buộc 

phải có giấy chứng nhận phù hợp với các quy định của Nghị định thƣ này tại thời điểm 

khởi hành trên bất kỳ chuyến đi nào sẽ không phải tuân theo các quy định đó do sai lệch 

so với chuyến đi dự kiến do ảnh hƣởng của thời tiết hoặc bất kỳ nguyên nhânbất khả 

kháng nào khác.  

(2)  Những ngƣời ở trên tàu vì lý do bất khả kháng hoặc do hậu quả của nghĩa vụ 

chở tàu bị đắm hoặc những ngƣời khác sẽ không đƣợc tính đến khi xác minh việc áp 

dụng bất kỳ quy định nào của Nghị định thƣ này đối với tàu đó. 

Điều 6  

Trao đổi thông tin 

(1) Các Bên sẽ thông báo cho Tổ chức: 

(a)  nội dung văn bản luật, lệnh, nghị định, quy định và các văn bản khác 

đã đƣợc ban hành về các vấn đề khác nhau trong phạm vi của Nghị 

định thƣ này; 

(b)  danh sách các cơ quan phi chính phủ đƣợc ủy quyền thay mặt các 

Bên trong các vấn đề liên quan đến thiết kế, đóng và trang bị tàu 

thuyền phù hợp với các quy định của Nghị định thƣ này; và 

(c)  đủ số lƣợng mẫu giấy chứng nhận của các Bên đƣợc cấp theo các 

quy định của Nghị định thƣ này. 

(2)  Tổ chức phải thông báo cho tất cả các Bên về việc nhận đƣợc bất kỳ thông tin 

liên lạc nào theo quy định tại khoản (1)(a) và phải chuyển cho các Bên bất kỳ thông tin 

nào đƣợc gửi cho tổ chức theo khoản (1)(b) và (1)(c). 

Điều 7  

Thƣơng vong xảy ra đối với tàu cá 

(1)  Mỗi Bên phải tổ chức một cuộc điều tra về bất kỳ thƣơng vong nào xảy ra đối 

với bất kỳ tàu nào của mình theo các quy định của Nghị định thƣ nay, khi Bên đó nhận 

định rằng cuộc điều tra này có thể giúp xác định những nội dung Bên đó muốn thay đổi 

trong Nghị định thƣ này. 

(2)  Mỗi Bên phải cung cấp cho Tổ chức những thông tin phù hợp liên quan đến 

kết quả của các cuộc điều tra đó để gửi cho tất cả các Bên. Các báo cáo hoặc khuyến 

nghị nào của Tổ chức dựa trên những thông tin đó không đƣợc tiết lộ danh tính hoặc 

quốc tịch của các tàu liên quan hoặc quy hoặc ám chỉ trách nhiệm đối với bất kỳ tàu 
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hoặc cá nhân nào dƣới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 8  

Các hiệp ƣớc và giải thích khác 

Không có quy định nào trong Nghị định thƣ nào phƣơng hại đến các tuyên bố và quan 

điểm pháp lý hiện tại hoặc tƣơng lai của bất kỳ Quốc gia nào liên quan đến luật biển 

cũng nhƣ bản chất và phạm vi quyền tài phán của Quốc gia ven biển và Quốc gia tàu treo 

cờ. 

Điều 9 

Chữ ký, phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận và gia nhập 

(1)  Nghị định thƣ này sẽ vẫn đƣợc ngỏ để ký tại Trụ sở của Tổ chức từ ngày 1 tháng 

7 năm 1993 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1994 và sau đó sẽ vẫn để ngỏ để gia nhập. Tất 

cả các quốc gia có thể trở thành thành viên của Nghị định thƣ này bằng cách: 

(a) ký kết mà không bảo lƣu để phê chuẩn, chấp nhận hoặc chấp thuận; 

hoặc là 

(b)  ký kết phải đƣợc phê chuẩn, chấp nhận hoặc chấp thuận sau khi phê 

chuẩn, chấp nhận hoặc chấp thuận; hoặc là 

(c) gia nhập. 

(2)  Việc phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập sẽ đƣợc thực hiện bằng 

việc gửi một văn kiện có hiệu lực cho Tổng thƣ ký 

(3)  Mỗi Quốc gia đã ký Nghị định thƣ này mà không bảo lƣu về việc phê chuẩn, 

chấp nhận hoặc chấp thuận hoặc đã lƣu chiểu các văn kiện cần thiết để phê chuẩn, 

chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập phù hợp với các quy định của điều này phải 

chuyển cho Tổng thƣ ký tại thời điểm lƣu chiểu văn kiện trên và cuối mỗi năm, thông 

tin về tổng số tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên đƣợc treo cờ của Quốc gia đó. 

Điều 10  

Bắt đầu có hiệu lực 

(1)  Nghị định thƣ này sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày mà ít nhất 15 quốc 

gia đã ký kết Nghị định thƣ mà không bảo lƣu về việc phê chuẩn, chấp nhận hoặc 

chấp thuận hoặc đã lƣu chiểu các văn kiện cần thiết để phê chuẩn, chấp nhận, chấp 

thuận hoặc gia nhập theo Điều 9, có tổng số tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên tối 

thiểu 14.000 chiếc. 

(2)  Đối với các Quốc gia đã lƣu chiểu văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận 

hoặc gia nhập Nghị định thƣ này sau khi các yêu cầu về hiệu lực của Nghị định thƣ đã 
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đƣợc đáp ứng nhƣng trƣớc ngày có hiệu lực, việc phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận 

hoặc gia nhập sẽ có hiệu lực vào ngày Nghị định thƣ này có hiệu lực hoặc ba tháng sau 

ngày lƣu chiểu văn kiện, tùy ngày nào đến sau. 

(3)  Đối với các Quốc gia đã lƣu chiểu văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận 

hoặc gia nhập sau ngày Nghị định thƣ này có hiệu lực, Nghị định thƣ này sẽ có hiệu lực 

sau ba tháng kể từ ngày lƣu chiểu văn kiện. 

(4)  Sau ngày mà văn bản sửa đổi Nghị định thƣ này đƣợc coi là đã đƣợc chấp nhận 

theo Điều 11, mọi văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập đƣợc lƣu 

chiểu sẽ đƣợc áp dụng đối với Nghị định thƣ này nhƣ đã đƣợc sửa đổi. 

Điều 11  

Sửa đổi, bổ sung 

(1)  Nghị định thƣ này có thể đƣợc sửa đổi theo một trong các thủ tục quy định 

trong điều này. 

(2) Sửa đổi sau khi xem xét trong Tổ chức: 

(a)  Mọi sửa đổi do một Bên đề xuất đều sẽ đƣợc đệ trình lên Tổng thƣ ký, 

sau đó Tổng thƣ ký sẽ chuyển cho tất cả các Thành viên của Tổ chức và 

cho tất cả các Bên ít nhất sáu tháng trƣớc khi xem xét. 

(b)  Mọi sửa đổi đƣợc đề xuất và lƣu hành nhƣ trên sẽ đƣợc chuyển đến Ủy 

ban An toàn Hàng hải của Tổ chức để xem xét. 

(c)  Các bên cho dù có là Thành viên của Tổ chức hay không đều sẽ có 

quyền tham gia vào tiến trình xem xét và thông qua các sửa đổi của 

Ủy ban An toàn Hàng hải. 

(d)  Các sửa đổi sẽ đƣợc thông qua bằng đa số 2/3 các Bên có mặt và biểu 

quyết trong Ủy ban An toàn Hàng hải mở rộng theo quy định tại khoản 

(2)(c) (sau đây gọi tắt là "Ủy ban An toàn Hàng hải mở rộng'') với điều 

kiện là ít nhất một phần ba các Bên có mặt tại thời điểm biểu quyết. 

(e)  Tổng thƣ ký phải thông báo các sửa đổi đƣợc thông qua phù hợp với 

khoản (2)(d) cho tất cả các Bên. 

(f) (i) Sửa đổi một điều khoản bất kỳ sẽ đƣợc coi là đã đƣợc chấp 

nhận vào ngày mà sửa đổi đó đƣợc 2/3 số Bên tán thành. 

(ii)  Sửa đổi phụ lục sẽ đƣợc coi là đã đƣợc chấp nhận: 

(aa) khi hết thời hạn hai năm kể từ ngày thông qua; hoặc là 
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(bb)  khi hết một thời hạn khác, không dƣới một năm, nếu 

đƣợc xác định nhƣ vậy tại thời điểm đƣợc đa số 2/3 

các Bên có mặt và biểu quyết trong Ủy ban An toàn 

Hàng hải mở rộng thông qua. 

Tuy nhiên, nếu trong thời hạn quy định hơn một phần ba số Bên 

hoặc các Bên có tổng số tàu cá chiếm ít nhất 65% tổng số tàu cá có 

chiều dài từ 24 mét trở lên của tất cả các Bên, thông báo với Tổng 

thƣ ký các Bên này phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ đƣợc coi là chƣa 

đƣợc chấp nhận. 

(g)  (i)  Sửa đổi một điều khoản bất kỳ sẽ có hiệu lực đối với những 

Bên đã chấp nhận sửa đổi, sáu tháng sau ngày mà sửa đổi đƣợc 

coi là đã đƣợc chấp nhận và sáu tháng sau ngày Bên đó chấp 

nhận đối với mỗi Bên chấp nhận sửa đổi sau ngày đó. 

(ii)  Sửa đổi phụ lục sẽ có hiệu lực đối với tất cả các Bên, ngoại trừ 

những Bên đã phản đối sửa đổi theo khoản (2)(f)(ii) và không 

rút lại ý kiến phản đối đó, sáu tháng sau ngày đƣợc coi là đã 

đƣợc chấp nhận. Tuy nhiên, trƣớc ngày ấn định bắt đầu có hiệu 

lực, bất kỳ Bên nào cũng có thể thông báo cho Tổng thƣ ký 

rằng Bên đó miễn có hiệu lực đối với sửa đổi đó trong thời hạn 

không quá một năm kể từ ngày có hiệu lực, hoặc thời gian dài 

hơn theo quyết định của đa số 2/3 các Bên có mặt và biểu 

quyết trong Ủy ban An toàn Hàng hải mở rộng tại thời điểm 

thông qua sửa đổi. 

(3) Sửa đổi thông qua Hội nghị: 

(a)  Theo yêu cầu của Bên đƣợc ít nhất một phần ba các Bên đồng tình, 

Tổ chức sẽ triệu tập hội nghị các Bên để xem xét các sửa đổi Nghị 

định thƣ này. 

(b)  Tổng thƣ ký phải thông báo mọi sửa đổi đƣợc thông qua bởi hội nghị 

với đa số 2/3 các Bên có mặt và biểu quyết cho tất cả các Bên để chấp 

nhận. 

(c)  Trừ khi Hội nghị có quyết định khác, sửa đổi sẽ đƣợc coi là đã đƣợc 

chấp nhận và sẽ có hiệu lực theo các thủ tục quy định tại các khoản 

(2)(f) và (2)(g) tƣơng ứng, với điều kiện là các dẫn chiếu trong các 

khoản đó chỉ Ủy ban An toàn Hàng hải mở rộng sẽ đƣợc coi là dẫn 

chiếu chỉ Hội nghị. 

(4)  (a)  Bên đã chấp nhận sửa đổi phụ lục đã có hiệu lực, sẽ không có 
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nghĩa vụ mở rộng lợi ích của Nghị định thƣ này đối với các giấy 

chứng nhận đƣợc cấp cho tàu đƣợc treo cờ của Quốc gia mà Chính 

phủ của Quốc gia đó đã phản đối sửa đổi và không rút lại phản đối 

đó theo các quy định tại khoản (2)(f)(ii) của điều này nhƣng chỉ 

trong phạm vi các giấy chứng nhận đó liên quan đến các vấn đề 

đƣợc đề cập trong sửa đổi. 

(b)  Bên chấp nhận sửa đổi phụ lục đã có hiệu lực, phải mở rộng lợi ích 

của Nghị định thƣ này đối với các giấy chứng nhận đƣợc cấp cho 

tàu đƣợc treo cờ của Quốc gia mà Chính phủ của Quốc gia đó đã 

thông báo cho Tổng thƣ ký của Tổ chức rằng Quốc gia đó tự miễn 

thi hành sửa đổi theo các quy định của khoản (2)(g)(ii) của điều 

này. 

(5)  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi sửa đổi đối với Nghị định thƣ này liên 

quan đến kết cấu của tàu sẽ chỉ áp dụng đối với các tàu mà vào hoặc sau ngày sửa đổi có 

hiệu lực: 

(a) đặt sống đáy tàu; hoặc 

(b) bắt đầu đóng có thể xác định bằng một tàu cụ thể bất kỳ; hoặc là 

(c)  quá trình lắp ráp đã bắt đầu bao gồm ít nhất 50 tấn hoặc 1% khối lƣợng 

ƣớc tính của tất cả vật liệu kết cấu, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. 

(6)  Mọi tuyên bố chấp nhận hoặc phản đối sửa đổi hoặc bất kỳ thông báo nào đƣợc 

đƣa ra theo khoản (2)(g)(ii) đều phải đƣợc đệ trình bằng văn bản cho Tổng thƣ ký, sau 

đó Tổng giám đốc phải thông báo cho tất cả các Bên mọi nội dung nào đã đƣợc gửi nhƣ 

vậy và ngày nhận đƣợc. 

(7)  Tổng thƣ ký phải thông báo cho tất cả các Bên về mọi sửa đổi có hiệu lực theo 

điều này cùng với ngày mà sửa đổi đó có hiệu lực. 

Điều 12  

Bãi ƣớc 

(1)  Nghị định thƣ này có thể bị bất kỳ Bên nào bãi ƣớc bất kỳ lúc nào sau khi hết 

thời hạn năm năm kể từ ngày Nghị định thƣ này có hiệu lực đối với Bên đó. 

(2) Việc bãi ƣớc phải đƣợc thực hiện bằng thông báo bằng văn bản cho Tổng thƣ 

ký. 

(3)  Việc bãi ƣớc sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ khi Tổng thƣ ký nhận đƣợc văn 

bản bãi bỏ hoặc sau khi hết thời hạn lâu hơn nêu trong thông báo. 
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Điều 13  

Lƣu chiểu 

(1)  Nghị định thƣ này phải đƣợc Tổng thƣ ký của Tổ chức (sau đây gọi là ''Cơ 

quan lƣu chiểu'') lƣu chiểu. 

(2) Cơ quan lƣu chiểu phải: 

(a)  thông báo cho Chính phủ của tất cả các Quốc gia đã ký Nghị định 

thƣ này hoặc gia nhập Nghị định thƣ này về: 

(i)  mọi chữ ký mới hoặc việc gửi văn kiện phê chuẩn, chấp 

nhận, chấp thuận hoặc gia nhập, cùng với ngày gửi; 

(ii) ngày Nghị định thƣ này có hiệu lực; 

(iii)  việc gửi bất kỳ văn kiện bãi ƣớc Nghị định thƣ này cùng với 

ngày nhận đƣợc và ngày bãi ƣớc có hiệu lực; 

(b)  chuyển các bản sao có chứng thực của Nghị định thƣ này cho Chính 

phủ của tất cả các Quốc gia đã ký Nghị định thƣ này hoặc gia nhập 

Nghị định thƣ này. 

(3)  Ngay khi Nghị định thƣ này có hiệu lực, Cơ quan lƣu chiểu phải chuyển bản 

sao có chứng thực của Nghị định thƣ này cho Tổng thƣ ký Liên hợp quốc để đăng ký 

và công bố theo Điều 102 của Hiến chƣơng Liên hợp quốc. 

Điều 14  

Ngôn ngữ 

Nghị định thƣ này đƣợc lập thành một bản gốc duy nhất bằng các tiếng Ả Rập, 

Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha, mỗi văn bản đều có giá trị nhƣ 

nhau. 

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, những ngƣời ký tên dƣới đây, đƣợc các Chính phủ tƣơng 

ứng ủy quyền hợp pháp cho mục đích đó, đã ký Nghị định thƣ này. 

TORREMOLINOS ngày 1 tháng 4 năm 1993. 
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PHỤ LỤC 3  

KHUYẾN NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN TÀU CÁ NĂM 1993 

(Các dẫn chiếu chỉ các quy định là các dẫn chiếu chỉ các quy định trong phụ lục của 

Nghị định thƣ Torremolinos năm 1993 liên quan đến Công ƣớc quốc tế Torremolinos 

về an toàn tàu cá năm 1977) 

1  Hƣớng dẫn phƣơng pháp tính toán tác động của nƣớc lên boong (quy định 

III/6) 

(1)  Khả năng của tàu có thể chịu đƣợc độ chao do có nƣớc trên boong phải đƣợc 

chứng minh bằng phƣơng pháp bán tĩnh, tham khảo Hình 1, khi điều kiện sau đây đƣợc 

đáp ứng với tàu trong điều kiện hoạt động tồi tệ nhất: 

Tỷ lệ Cwod =  không đƣợc nhỏ hơn 1. 

(2)  Góc giới hạn khu vực b phải bằng góc ngập Θf hoặc 40°, chọn giá trị nào nhỏ 

hơn. 

(3)  Giá trị của mô men nghiêng Mwod (hoặc tay đòn nghiêng ngang tƣơng ứng) do 

có nƣớc trên boong cần đƣợc xác định với giả định khoang cá tràn đầy đến đỉnh của 

thành tàu ở điểm thấp nhất và tàu nghiêng lên theo góc tại đó điểm này bị chìm. Để xác 

định Mwod, sử dụng công thức sau: 

Mwod = K Mw  

Trong đó:  

Mw= mômen nghiêng tĩnh do có nƣớc trên boong K = hệ số 

(a) Nếu xác định Mwod bằng phƣơng pháp tĩnh, có thể áp dụng K = 1. 

(b)  Nếu xác định Mwod theo phƣơng pháp gần nhƣ tĩnh, K có thể tính đến 

chu kỳ lăn của tàu và hiệu ứng động của dòng nƣớc, kể cả ảnh hƣởng 

của việc bố trí và cấu tạo của khoang cá và boong. Giá trị K phải đạt tiêu 

chuẩn, tùy theo loại tàu, khu vực hoạt động, v.v. Đối với tàu có góc tràn 

mép boong ΘD nhỏ hơn 10° đến 15°, hoặc góc tràn mép trên thành tàu 

ΘB nhỏ hơn 20° đến 25°, có thể áp dụng giá trị K lớn hơn 1. Khi ΘD lớn 

hơn 20° hoặc ΘB lớn hơn 30°, có thể áp dụng giá trị K nhỏ hơn 1. 

(4) Khi tính Mw, cần đƣa ra các giả định sau: 

(a) lúc đầu tàu ở phƣơng thẳng đứng; 

(b)  trong quá trình độ nghiêng, chênh và trọng lƣợng nƣớc rẽ không đổi và 
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bằng các giá trị đối với tàu không có nƣớc trên boong; 

(c) bỏ qua ảnh hƣởng của lỗ thoát nƣớc trên boong. 

(5)  Các quy định trên có thể đƣợc điều chỉnh, có tính đến điều kiện thời tiết theo 

mùa và trạng thái biển tại các khu vực mà tàu sẽ hoạt động, loại tàu và phƣơng thức 

hoạt động của tàu. 

(6)  Có thể áp dụng các phƣơng pháp khác để tính toán tác động của nƣớc lên 

boong bằng phƣơng pháp động lực học. 

 

Hình 1 –Nƣớc trên boong 

2 Hƣớng dẫn liên quan đến tích tụ băng (quy định III/8) 

Khi áp dụng quy định III/8, phải chú ý các khu vực đóng băng sau đây: 

(1)  (a)  Khu vực phía bắc vĩ độ 65°30ˈBắc, từ kinh độ 28°Tây đến bờ biển 

phía tây Iceland; phía bắc của bờ biển phía bắc của Iceland; phía bắc 

của đƣờng rhumb chạy từ vĩ độ 66°Bắc, kinh độ 15°Tây đến vĩ độ 

73°30ˈBắc, kinh độ 15°Đông, phía bắc vĩ độ 73°30ˈBắc giữa kinh 

độ 15° Đông đến 35°Đông và phía đông kinh độ 35°Đông, cũng nhƣ 

phía bắc vĩ độ 56°Bắc trên Biển Baltic. 

(b)  Khu vực phía bắc vĩ độ 43°Bắc giới hạn ở phía tây bởi bờ biển Bắc Mỹ 

và phía đông bởi đƣờng rhumb chạy từ vĩ độ 43°Bắc kinh độ 48° Tây 

đến vĩ độ 63°Bắc kinh độ 28° Tây và từ đó dọc theo kinh độ 28° Tây. 

(c)  Tất cả các vùng biển ở phía bắc lục địa Bắc Mỹ, phía tây của các khu 

vực đƣợc xác định trong điểm (a) và (b) của khoản này. 

(d)  Biển Bering và Okhotsk và eo biển Tartary trong mùa đóng băng. 
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(e) Nam vĩ tuyến 60°Nam. 

Đính kèm bản đồ minh họa các khu vực. 

(2) Đối với các tàu hoạt động trong các khu vực có thể tích tụ băng: 

(a)  Trong các khu vực đƣợc xác định tại khoản (1)(a), (c), (d) và (e) 

đƣợc biết là có các điều kiện đóng băng khác đáng kể so với các 

điều kiện trong quy định III/8(1), có thể áp dụng các yêu cầu tích tụ 

băng gấp 1,5 đến 2 lần cho phép. 

(b)  Trong khu vực xác định tại khoản (1)(b), nơi có thể ƣớc tính lƣợng tích 

tụ băng vƣợt quá hai lần cho phép theo quy định III/8(1), có thể áp dụng 

các yêu cầu khắt khe hơn so với quy định tại khoản đó. 

3 Hƣớng dẫn về thông tin ổn định (quy định III/10) 

Thông tin độ ổn định đƣợc cung cấp cho tàu phải bao gồm: 

(1) (a) tính toán ổn định bao gồm các đƣờng cong GZ về các điều kiện hoạt 

động theo yêu cầu của quy định III/7; 

(b)  hƣớng dẫn cảnh báo các điều kiện quan trọng từ quan điểm ổn định. Ví 

dụ, hƣớng dẫn giữ đầy các két dằn khi cần thiết để có độ ổn định thích 

hợp; 

(c)  mớn nƣớc khai thác cho phép tối đa liên quan đến từng điều kiện hoạt 

động; và 

(d) mớn nƣớc khai thác bắt buộc tối thiểu khi thích hợp. 

(2)  Thông tin theo yêu cầu của các phƣơng án thay thế sau liên quan đến loại tàu, 

dịch vụ dự kiến, v.v.: 

(a) Nếu tính toán GZ nhằm mục đích: 

(i)  thông tin để xác định trọng lƣợng, vị trí của trọng tâm, hiệu 

ứng bề mặt tự do của két
66

, khoang chứa cá và trọng lƣợng; 

(ii)  thông tin liên quan đến độ ổn định của hình dạng và các thông 

số thủy tĩnh; và 

(iii)  dịch chuyển và bố trí trọng tâm trong điều kiện trọng lƣợng 

tàu không, liên quan đến dằn không đổi. 

                                                           
66

Xem phụ lục I (13) của Khuyến nghị về tính ổn định nguyên vẹn của tàu cá, đƣợc Tổ chức thông qua 

theo nghị quyết A.168(ES.IV). 
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(b) Khi sử dụng phƣơng pháp thử lắc ngang: 

(i)  thông tin để xác định chiều cao trung tâm GMo theo phƣơng 

pháp thử lắc ngang
67

; và 

(ii)  thông tin cho biết chiều cao trung tâm tối thiểu bắt buộc GMo 

trong phạm vi thực tế của mớn nƣớc. 

(c) Thông tin đơn giản: 

Thông tin bổ sung hoặc thay thế cho phép vận hành an toàn mà không 

cần tính toán hoặc thử lắc ngang. 

. 

                                                           
67

Xem phụ lục IV của Khuyến nghị về tính ổn định nguyên vẹn của tàu cá, đƣợc Tổ chức thông qua theo 

nghị quyết A.168(ES.IV). 
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(3) (a) Hƣớng dẫn đổ đầy và tháo cạn các két có bề mặt chất lỏng tự do; 

(b) thông tin về việc sử dụng và điều khiển các thiết bị chống lật đúng cách; 

và 

(c) thông tin về trọng lƣợng và bố trí của dằn không đổi. 

(4) Đối với tàu áp dụng quy định III/14: 

(a)  thông tin về việc sử dụng dằn và các hệ thống chất lỏng khác để chỉnh 

độ chúi và độ nghiêng;  

(b) các biểu mẫu để ghi lại báo cáo két hàng ngày; và 

(c) hƣớng dẫn xếp hàng để duy trì tàu nổi sau khi nƣớc tràn vào. 

4 Hƣớng dẫn phƣơng pháp tính độ cao mũi tàu (quy định III/12) 

(1)  Chiều cao mũi tàu là khoảng cách thẳng đứng tối thiểu từ đƣờng nƣớc sâu nhất 

đến đỉnh boong lộ ra cao nhất đƣợc đo tại phƣơng vuông góc mũi. 

(2)  Việc xác định chiều cao mũi tàu (HB) cần thiết có thể dựa trên công thức sau: 

 

Trong đó:  

L là chiều dài của tàu tính bằng mét theo định nghĩa trong quy định I/2(5); và 

K1 và K2 là các hệ số phụ thuộc vào khu vực hoạt động và L nhƣ sau: 

Khu vực hoạt động L   
Điều kiện khắc nghiệt có 

chiều cao sóng đáng kể 

lên đến 8 m 

24 m   L 110 m 0.09 -270 
L 110 m 4.959/L 600 

Điều kiện khắc nghiệt có 

chiều cao sóng đáng kể 

trên 8 m 

24 m   L  110 m 0.117 -220 
L 110 m 5.991/L 1,484 

Chính quyền cần quy định một trong hai tiêu chuẩn trên hoặc tiêu chuẩn khác, tính 

đến các điều kiện thời tiết và biển dự kiến ở các khu vực đánh bắt cụ thể. 

(3)  Trong trƣờng hợp chiều cao mũi tàu bắt buộc đạt tuyệt đối, thì chiều cao này 

phải kéo dài từ sống mũi với chiều dài ít nhất là 0,15L sau đƣờng vuông góc mũi. 

Trƣờng hợp chiều cao có đƣợc bằng cách lắp phần trƣớc của tàu, thì phần trƣớc của 

tàu đó phải kéo dài từ sống mũi ít nhất 0,07L sau đƣờng vuông góc mũi. Tuy nhiên, 
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khi chiều dài phần trƣớc của tàu vƣợt quá 0,15L thì cần cân nhắc kỹ việc lắp vách 

ngăn có các thiết bị đóng thích hợp. Nếu không lắp vách ngăn nhƣ vậy, cần bố trí các 

trang bị thích hợp để tháo nƣớc ra khỏi phần trƣớc hở của tàu. 

(4)  Trƣờng hợp lắp thành tàu, có thể tính đến chiều cao 1 m, với điều kiện 

thành tàu kéo dài từ sống mũi đến một điểm 0,15L sau đƣờng vuông góc mũi. 

(5)  Khi tàu luôn đƣợc cắt bớt phần đuôi tàu trong điều kiện khai thác, phần cắt 

nhỏ nhất có thể đƣợc tính đến khi tính toán chiều cao mũi tàu. 

5 Hƣớng dẫn tính toán độ ổn định hƣ hỏng và phân khoang (quy định III/14) 

(1) Điều kiện cân bằng 

(a) Đƣờng nƣớc cuối cùng sau khi bất kỳ một khoang nào hỏng phải: 

(i)  đến đƣờng của các khe hở mà nƣớc tràn vào tàu từ từ qua đó 

đến các khu vực bên dƣới và theo các yêu cầu của Chính 

quyền; hoặc là 

(ii)  đến phía sau của phần trên cùng boong thƣợng tầng đuôi tàu ở 

đƣờng tâm, phù hợp với các quy định của khoản (3)(a) dƣới 

đây. 

(b)  Lƣợng nƣớc tràn vào tàu không đối xứng phải đƣợc giữ ở mức tối thiểu 

phù hợp với các bố trí hiệu quả. Trƣờng hợp cần điều chỉnh các góc 

nghiêng lớn, các phƣơng tiện đƣợc sử dụng đều phải tự động nếu có 

thể. 

(2) Giả định hƣ hỏng 

Cần xem xét các hƣ hỏng giả định dƣới đây: 

(a)  Mức độ hƣ hỏng theo phƣơng thẳng đứng trong mọi trƣờng hợp đƣợc 

giả định là từ đƣờng cơ sở trở lên mà không có giới hạn. 

(b)  Mức độ thiệt hại theo phƣơng ngang bằng B/5 m, đƣợc đo trong lòng 

tàu theo phƣơng vuông góc với đƣờng tâm tại mức đƣờng nƣớc khai 

thác sâu nhất, trong đó B (tính bằng mét) theo định nghĩa trong quy 

định I/2(7). 

(c)  Nếu hƣ hỏng ở mức độ nhỏ hơn quy định tại điểm (a) và (b) trên dẫn đến 

tình trạng nghiêm trọng hơn, thì giả định mức độ nhỏ hơn. 

(d)  Phải hạn chế nƣớc tràn vào tàu trong bất kỳ khoang nào nằm giữa 

các vách ngăn ngang liền kề. Nếu có các bậc hoặc hõm trong vách 
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ngăn ngang có chiều dài không quá 3,05 m nằm trong phạm vi hƣ 

hỏng giả định nhƣ đã định nghĩa trong điểm (b) trên, thì vách ngăn 

ngang đó có thể đƣợc coi là nguyên vẹn và các khoang bên cạnh có 

thể bị ngập cục bộ. Trƣờng hợp có một bậc hoặc hõm trong phạm vi 

hƣ hỏng giả định có chiều dài hơn 3,05 m trong vách ngăn ngang, 

thì hai khoang tiếp giáp với vách ngăn này phải đƣợc coi là bị ngập 

nƣớc. Bậc đƣợc tạo ra tại điểm giao nhau của vách ngăn phía sau và 

nắp két phía sau không đƣợc coi là một bậc. 

(e)  Trƣờng hợp vách ngăn ngang chính nằm trong phạm vi hƣ hỏng giả 

định và đƣợc đặt cách két đáy kép hoặc két mạn hơn 3,05 m, thì két 

đáy kép hoặc két mạn liền kề với phần bậc của vách ngăn ngang chính 

sẽ đƣợc coi nhƣ ngập đồng loạt. 

(f)  Các vách ngăn ngang kín nƣớc chính phải đƣợc đặt cách nhau ít nhất 

(1/3)L2/3 m, trong đó L (tính bằng mét) theo định nghĩa trong quy định 

I/2(5). Trƣờng hợp các vách ngăn ngang đƣợc đặt cách nhau một 

khoảng cách nhỏ hơn, phải coi nhƣ không có một hoặc nhiều vách ngăn 

này để đạt đƣợc khoảng cách tối thiểu giữa các vách ngăn. 

(g)  Nếu các đƣờng ống, ống dẫn hoặc đƣờng hầm nằm trong phạm vi 

xuyên qua hƣ hại giả định theo quy định tại điểm (b) trên, thì phải bố trí 

sao cho lƣợng nƣớc tràn vào từ từ không thể tràn sang các khoang khác 

trừ các khoang đƣợc giả định là có thể ngập khi tính toán cho từng 

trƣờng hợp hƣ hỏng. 

(h)  Trƣờng hợp kinh nghiệm vận hành cho thấy các giá trị khác cho điểm 

(b) và (f) trên phù hợp hơn, thì nên sử dụng những giá trị đó. 

(3) Giả định sinh tồn 

Tàu đƣợc cho là có thể tồn tại trong các điều kiện hƣ hỏng quy định tại khoản (2) 

trên, với điều kiện tàu vẫn nổi trong điều kiện cân bằng ổn định và đáp ứng các tiêu 

chí ổn định sau: 

(a)  Độ ổn định trong điều kiện ngập nƣớc cuối cùng có thể đƣợc coi là đủ 

nếu đƣờng cong cánh tay đòn thăng bằng có phạm vi tối thiểu vƣợt quá 

20° so với vị trí cân bằng kết hợp với cánh tay đòn thăng bằng dƣ ít 

nhất là 100 mm. Diện tích bên dƣới cánh tay đòn thăng bằng trong 

phạm vi này không đƣợc nhỏ hơn 0,0175 m-rad. Cần xem xét nguy cơ 

tiềm ẩn do các lỗ đƣợc bảo vệ hoặc không đƣợc bảo vệ có thể bị chìm 

tạm thời trong phạm vi ổn định còn lại. Thể tích chƣa ngập của kết cấu 

thƣợng tầng đuôi tàu xung quanh vách buồng máy, với điều kiện là 

vách buồng máy phải kín nƣớc ở mức này, có thể đƣợc xem xét trong 
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trƣờng hợp đƣờng nƣớc bị hƣ hại không đƣợc nằm trên phần phía sau 

của đỉnh boong thƣợng tầng đuôi tàu tại đƣờng tâm. 

(b) Góc nghiêng trong điều kiện ngập nƣớc cuối cùng không đƣợc vƣợt quá 

20°. 

(c)  Chiều cao trung tâm ban đầu của tàu bị hƣ hỏng trong điều kiện ngập 

nƣớc cuối cùng đối với phƣơng thẳng đứng phải dƣơng và không nhỏ 

hơn 50 mm. 

(d)  Chỉ cho phép nới lỏng các yêu cầu về độ ổn định hƣ hỏng nếu tỷ lệ, các 

bố trí và các đặc điểm khác của tàu có lợi hơn cho độ ổn định sau hƣ 

hỏng. 

(4) Độ thấm 

Độ thấm đƣợc sử dụng phải là những giá trị đƣợc tính toán hoặc ƣớc tính cho các khu 

vực riêng biệt đƣợc đề cập. 

(5) Điều kiện tải ban đầu 

Việc tính toán phân khoang và độ ổn định phải đƣợc thực hiện trong điều kiện 

hoạt động tồi tệ nhất liên quan đến sức nổi và độ ổn định còn lại trong điều kiện 

không đóng băng. 

6  Hƣớng dẫn các biện pháp phòng ngừa chống đóng băng đƣờng ống cứu hỏa 

chỉnh (phần B và phần C của chƣơng V) 

Khi xem xét vấn đề đóng băng đƣờng dây cứu hỏa chính, các giải pháp khả thi của vấn 

đề này là: 

(a)  tuần hoàn một lƣợng nƣớc vừa đủ, nếu cần từ một bể chứa đã đƣợc làm 

nóng; 

(b)  sử dụng hệ thống đƣờng ống cứu hỏa khô không có nƣớc trong đƣờng 

ống cho đến khi mở van điều khiển trong khu vực có thể tiếp cận đƣợc 

bảo vệ khỏi sƣơng giá (trên ống đứng); 

(c)  sử dụng hệ thống thoát rò rỉ cho phép một lƣợng nƣớc vừa đủ thoát ra từ 

các đầu của đƣờng ống cứu hỏa chính; và 

(d)  sử dụng hệ thống sƣởi, theo đó sử dụng hệ thống sƣởi bằng hơi nƣớc, 

điện hoặc nƣớc nóng để duy trì nƣớc trong đƣờng ống cứu hỏa chính ở 

trạng thái lỏng. Có thể kết hợp sử dụng vật liệu cách nhiệt trong hệ 

thống này để tránh thất thoát nhiệt. Hệ thống sƣởi cũng có thể có hiệu 
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quả trong việc giảm lƣợng nƣớc tuần hoàn nêu tại khoản (a) và (c) của 

khuyến nghị này. 

Trong bất kỳ trƣờng hợp nào, các quy định về hệ thống thoát nƣớc hiệu quả đến đƣờng 

ống cứu hỏa chính và việc thuyền viên sử dụng hệ thống thoát nƣớc thích hợp đều bắt 

buộc nếu cần tránh đóng băng đƣờng ống cứu hỏa chính trong điều kiện nhiệt độ môi 

trƣờng thấp. 

7  Hƣớng dẫn liên quan đến việc sử dụng một số vật liệu nhựa (quy định V/11 

và V/31) 

Khi xem xét vấn đề liên quan đến việc sử dụng một số vật liệu nhựa, đặc biệt là trong 

các khu vực sinh hoạt và phục vụ và các trạm điều khiển, Chính quyền cần lƣu ý rằng 

các vật liệu đó đều dễ cháy và có thể sinh ra quá nhiều khói và các sản phẩm độc hại 

khác trong điều kiện hỏa hoạn. 

8  Hƣớng dẫn phƣơng pháp tính toán khoảng cách tối thiểu từ đƣờng nƣớc 

khai thác sâu nhất đến điểm thấp nhất của đỉnh thành tàu hoặc đến mép 

boong thao tác (quy định VI/3) 

(1)  Phải xác định khoảng cách thẳng đứng tối thiểu từ đƣờng nƣớc khai thác sâu 

nhất đến điểm thấp nhất của đỉnh thành tàu hoặc đến mép boong thao tác nếu có lắp lan 

can bảo vệ, đã đề cập trong quy định VI/3 cho từng tàu, tính đến tính xác suất vận 

chuyển nƣớc trên boong khi tàu ở vùng biển có các đợt sóng ngang vừa phải khi đánh 

bắt. Xác suất này không đƣợc lớn hơn 5%. Các tính toán phải tính đến hệ số giảm chấn 

liên quan đến trƣờng hợp có vây giảm lắc hoặc bất kỳ trang bị giảm lắc ngang nào 

khác. 

(2)  Ở những nơi không có thông lệ quốc gia, khoảng cách này có thể đƣợc xác định 

bằng các công thức sau đây, dựa trên phân tích hồi quy kết quả tính toán xác suất vận 

chuyển nƣớc trên boong, đƣợc giả định là 5% khi tàu đánh bắt trên vùng biển có đợt 

sóng ngang có độ cao sóng lớn lần lƣợt là khoảng 2,9 m và khoảng 1,4 m: 

H = 0,53 + 0,11B + 0,32 (2,60 - B / d) + 0,85 (CB - 0,60) + 0,61 (GM - 0,70) mét 

 đối với tàu dự định dừng hoạt động đánh bắt ở độ cao sóng lớn hơn 2,9 m, và 

H = 0,80 + 0,23 (2,60 - B / d) + 0,52 (CB - 0,60) + 0,62 (GM - 0,70) mét 

 đối với tàu định dừng hoạt động đánh bắt ở độ cao sóng lớn 1,4 m; nếu độ cao 

sóng lớn nằm trong khoảng từ 2,9 m đến 1,4 m, các giá trị của H phải đƣợc xác 

định bằng phƣơng pháp nội suy tuyến tính. Trong các công thức trên: 

B = chiều rộng lớn nhất của tàu, đƣợc đo từ giữa tàu đến đƣờng định hình của 

khung trong tàu có vỏ kim loại và đến bề mặt ngoài của thân tàu trong tàu 
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có vỏ bằng bất kỳ vật liệu nào khác (mét) 

d = mớn nƣớc định hình tối đa cho phép (mét) CB = hệ số khối 

GM = chiều cao trung tâm ban đầu (mét) 

Tất cả các kích thƣớc đều tƣơng ứng với đƣờng nƣớc khai thác sâu nhất. 

 


