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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN
CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
PHẦN 13

KHU VỰC SINH HOẠT THUYỀN VIÊN
CHƯƠNG 1

1.1

Quy định chung

1.1.1

Phạm vi áp dụng

QUY ĐỊNH CHUNG

1

Các yêu cầu trong Phần này được áp dụng cho các tàu tham gia thương mại có tổng
dung tích từ 200 trở lên chạy tuyến quốc tế, có giai đoạn đầu của quá trình đóng mới
vào hoặc sau ngày 20 tháng 8 năm 2013 và các tàu khác muốn được bổ sung dấu hiệu
“ACCOM” vào ký hiệu cấp tàu.

2

Các tàu thỏa mãn các quy định trong Phần này thì cấp tàu được bổ sung dấu hiệu
“ACCOM”.

1.1.2

Mục tiêu

Các yêu cầu trong Phần này quy định về thiết kế và trang bị trong khu vực sinh hoạt
thuyền viên của tàu nhằm tạo và duy trì tốt nhất có thể được về điều kiện sống, môi
trường làm việc, nghỉ ngơi và giải trí của thuyền viên trên tàu.
1.1.3
1

Các yêu cầu cơ bản

Để đạt được mục tiêu nêu ở 1.1.2, phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
(1)

Đảm bảo bố trí đủ không gian cần thiết cho các buồng, phòng y tế và các không
gian sinh hoạt khác;

(2)

Đảm bảo các điều kiện về môi trường sống và làm việc, nghỉ ngơi để đảm bảo sức
khỏe, khả năng làm việc và phòng ngừa tai nạn bao gồm việc xem xét các yêu cầu
về:
(a) Trang bị các hệ thống thông gió, sưởi, điều hòa thích hợp;
(b) Giảm tiếng ồn và rung động;
(c) Trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh, sinh hoạt;
(d) Bố trí đủ chiếu sáng.

1.1.4

Định nghĩa

Ngoài các định nghĩa được nêu ở 1.2 Phần 1A, trong Phần này sử dụng các định nghĩa
sau:
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(1) Thuyền viên là người được tuyển dụng để làm việc với bất kỳ công việc nào trên tàu;
(2) Khu vực sinh hoạt thuyền viên bao gồm các buồng ngủ, phòng ăn, khu vệ sinh,
chăm sóc y tế và vui chơi giải trí được trang bị để thuyền viên sử dụng trên tàu. Về
cơ bản, đó là khu vực trên tàu có mục đích chính để nghỉ ngơi và giải trí.
1.1.5 Các bản vẽ và tài liệu trình duyệt
1

Các bản vẽ và tài liệu sau phải được trình để Đăng kiểm duyệt trước khi tiến hành thi
công:
(1) Bản vẽ bố trí khu vực sinh hoạt thuyền viên;
(2) Các bản vẽ, tài liệu thể hiện khu vực sinh hoạt thuyền viên sau đây:
(a) Vị trí và kích thước từng không gian;
(b) Vị trí và kích thước của các đồ dùng và trang bị sinh hoạt trong phòng;
(c) Bố trí và các đặc tính của hệ thống sưởi ấm, thông gió, điều hoà, cách nhiệt, cách
âm;
(d) Bố trí chiếu sáng;
(e) Bố trí thoát nước vệ sinh;
(f) Các bản vẽ và tài liệu khác nếu Đăng kiểm thấy cần thiết.

1.1.6 Thay thế tương đương
Trong trường hợp đặc biệt, Đăng kiểm có thể chấp nhận việc bố trí khu vực sinh hoạt
thuyền viên khác với các yêu cầu trong Phần này, với điều kiện những khác biệt này vẫn
có hiệu quả tương đương với các yêu cầu trong Phần này về các điều kiện, môi trường
sống, làm việc và sinh hoạt thuận lợi cho thuyền viên.
1.1.7 Yêu cầu đối với tàu hoán cải, thay đổi
1

Không được thực hiện các hoán cải, thay đổi đối với tàu mang dấu hiệu bổ sung
ACCOM nếu chúng dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc vi phạm các yêu cầu về bố trí khu
vực sinh hoạt thuyền viên nêu trong Phần này, trừ trường hợp các bản vẽ và tài liệu về
việc hoán cải, thay đổi được trình cho Đăng kiểm duyệt trước khi thực hiện thi công.

2

Nếu tàu được dự định chuyển khu vực địa lý khai thác mà có ảnh hưởng đến dấu hiệu
bổ sung ACCOM thì chi tiết về thay đổi này phải được trình cho Đăng kiểm xem xét để
quyết định về việc áp dụng các yêu cầu phù hợp với khu vực khai thác của tàu.

1.1.8 Miễn giảm các yêu cầu
Theo đề nghị của chủ tàu, đối với các tàu đặc biệt, nếu do đặc điểm khai thác, vùng hoạt
động và công dụng của tàu mà không thể áp dụng được một phần hoặc các yêu cầu cụ
thể trong Phần này thì Đăng kiểm có thể xem xét miễn giảm một cách thích hợp.
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CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1

Các yêu cầu chung về thiết kế khu vực sinh hoạt thuyền viên

2.1.1

Yêu cầu về chiều cao

1

Khu vực sinh hoạt thuyền viên phải có đủ chiều cao. Chiều cao cho phép tối thiểu ở khu
vực sinh hoạt của tất cả thuyền viên, nếu cần thiết phải có sự di chuyển tự do, không
được nhỏ hơn 2030 mm. Có thể cho phép giảm bớt chiều cao này cho một buồng hoặc
một phần của buồng đến không nhỏ hơn 1720 mm nếu được Đăng kiểm chấp nhận sau
khi xem xét thỏa đáng rằng việc giảm bớt đó là hợp lý và không gây ra sự bất tiện cho
thuyền viên.

2.1.2

Yêu cầu về bọc cách nhiệt

Khu vực sinh hoạt thuyền viên phải được bọc thích đáng để đảm bảo các điều kiện cách
âm và cách nhiệt phù hợp cho thuyền viên.
2.1.3

Yêu cầu vách buồng ngủ

Không được bố trí lỗ khoét trực tiếp vào buồng ngủ từ không gian chứa hàng và buồng
máy hoặc từ nhà bếp, kho dự trữ, buồng sấy hoặc khu vực vệ sinh chung. Các vách
ngăn chia những không gian đó với buồng ngủ và các vách ngoài phải kín nước và kín
khí và được làm bằng thép hoặc vật liệu tương đương.
2.1.4
1

Yêu cầu về vật liệu

Vật liệu được sử dụng để chế tạo vách nội bộ, ván lót, tấm phủ, sàn và các liên kết phải
phù hợp với mục đích sử dụng và đảm bảo các điều kiện về môi trường sức khoẻ và
phải lưu ý thích đáng đến các yêu cầu sau:
(1) Các bề mặt vách và trần phải làm bằng vật liệu có bề mặt dễ giữ vệ sinh, không có
các hình dạng kết cấu như dạng khe, rãnh có khả năng ẩn chứa ký sinh;
(2) Bề mặt vách và trần trong buồng ngủ và phòng ăn phải có khả năng dễ dàng giữ vệ
sinh và không thấm nước hoặc hấp thụ hơi ẩm, bề mặt phải có màu sáng, không độc
và bền;
(3) Phải có lớp phủ trên sàn (ví dụ như chiếu, thảm…) nếu sàn có khả năng bị trơn
trượt khi có nước, dầu hoặc chất lỏng khác rớt trên sàn;
(4) Góc ngoài của các vách, cửa ra vào… phải có bán kính 0,75 mm hoặc lớn hơn;
(5) Tất cả các cạnh mà người có thể va chạm phải được làm tròn đến bán kính 0,75
mm hoặc lớn hơn.

2.1.5

Yêu cầu về văn phòng

Tất cả các tàu phải có các văn phòng riêng hoặc một văn phòng chung cho bộ phận
boong và máy sử dụng. Tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 có thể không cần áp dụng
quy định này.
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Yêu cầu về phương tiện ngăn muỗi

Các tàu thường xuyên ra vào các cảng có nhiều muỗi phải được trang bị phương tiện
ngăn muỗi thích hợp bằng cách trang bị các lưới ngăn muỗi tại các cửa húp lô, cửa
thông gió và cửa ra vào dẫn ra boong hở.
2.1.7

Yêu cầu về thoát nước

1

Việc thoát nước cần được xem xét trong tất cả các khu vực phục vụ ăn uống, khu vực
này phải đảm bảo thoát sạch nước hoặc chất lỏng ở điều kiện bình thường.

2

Việc thoát nước cho các khu vực chế biến thực phẩm phải được đảm bảo, lưu ý số
lượng và vị trí để có thể thoát hết nước hoàn toàn trong các điều kiện nghiêng và chúi
bình thường của tàu.

3

Không cần bố trí lỗ thoát nước cho buồng dự trữ thực phẩm, trừ buồng rã đông.

4

Việc thoát nước cần được bố trí cho khu vực giặt đồ.

2.2
1

Yêu cầu về giảm rung động và tiếng ồn
Khu vực sinh hoạt thuyền viên phải được bố trí và trang bị có quan tâm thích đáng đến
các nhu cầu nghỉ ngơi giải trí và phòng ngừa các tai nạn do thuyền viên tiếp xúc quá
mức với tiếng ồn và rung động trên tàu.
Phải đảm bảo các yêu cầu sau:
(1) Khu vực sinh hoạt thuyền viên và các phương tiện giải trí, phục vụ ăn uống phải
được bố trí càng cách xa càng tốt các động cơ, buồng máy lái, tời boong, thiết bị
thông gió, sưởi, điều hoà, các bộ phận và máy gây ồn khác;
(2) Các vật liệu cách âm và hấp thụ âm thích hợp khác nên được sử dụng để chế tạo
và trang trí vách, trần và boong trong các khu vực tạo ra tiếng ồn, các buồng máy
phải có cửa ra vào tự đóng được cách âm;
(3) Buồng máy và các khu vực bố trí máy móc khác phải có, nếu có thể được, buồng
điều khiển trung tâm được cách âm dành cho những người làm việc trong buồng
máy. Các khu vực làm việc, như xưởng cơ khí, phải được cách ly, đến mức thực tế
có thể thực hiện được, tiếng ồn chung của buồng máy, và phải có các biện pháp
giảm tiếng ồn trong khi máy hoạt động.

2.3

Các yêu cầu về thông gió, điều hòa và sưởi ấm

2.3.1

Yêu cầu chung

1

Ngoài các yêu cầu ở 2.2, khu vực sinh hoạt thuyền viên phải được bố trí và trang bị có
quan tâm thích đáng đến các yếu tố môi trường sống và làm việc bằng cách trang bị hệ
thống thông gió, điều hòa và sưởi ấm một cách thích hợp.

2.3.2
1

Yêu cầu về thông gió

Các buồng ngủ và phòng ăn phải được thông gió đầy đủ.
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Hệ thống thông gió cho các buồng ngủ và phòng ăn phải điều khiển được để duy trì điều
kiện không khí thoả mãn và đảm bảo lượng không khí đầy đủ được lưu thông trong tất
cả các điều kiện thời tiết và khí hậu.

2.3.3

Yêu cầu về điều hòa

1

Các tàu, trừ những tàu thường xuyên hoạt động ở vùng có khí hậu thích hợp mà không
yêu cầu điều này, phải được trang bị hệ thống điều hoà không khí tại khu vực sinh hoạt
thuyền viên, buồng vô tuyến điện riêng biệt và cho mọi buồng điều khiển máy tập trung.

2

Các hệ thống điều hoà, dù là kiểu trung tâm hay riêng lẻ, phải được thiết kế đảm bảo:
(1) Duy trì không khí với nhiệt độ và độ ẩm tương đối thoả mãn so với các điều kiện
không khí bên ngoài, đảm bảo sự thay đổi không khí đầy đủ trong mọi không gian
được điều hoà không khí, lưu ý đến các đặc thù hoạt động trên biển và không gây
tiếng ồn hoặc hoặc rung động quá mức; và
(2) Tạo điều kiện thuận tiện cho việc vệ sinh và khử trùng nhằm ngăn ngừa hoặc kiểm
soát sự lây lan của bệnh tật.

3

Năng lượng cung cấp cho hoạt động của điều hoà không khí và các phương tiện thông
gió khác, được yêu cầu bởi Phần này, phải luôn có sẵn trong toàn bộ quá trình thuyền
viên sống hoặc làm việc trên tàu. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này không cần phải
được cung cấp từ nguồn sự cố.

2.3.4

Yêu cầu về sưởi ấm

1

Trừ các tàu chỉ hoạt động ở vùng khí hậu nhiệt đới, tàu phải được trang bị hệ thống sưởi
đảm bảo điều kiện sưởi ấm.

2

Hệ thống sưởi khu vực sinh hoạt thuyền viên phải hoạt động tại mọi thời điểm khi thuyền
viên sống và làm việc trên tàu, và khi các điều kiện yêu cầu việc sử dụng hệ thống này.

3

Đối với tất cả các tàu được yêu cầu trang bị hệ thống sưởi, thì công chất sưởi sinh nhiệt
có thể là nước nóng, khí nóng, điện, hơi nước hoặc tương đương. Tuy vậy, trong khu
vực sinh hoạt thuyền viên, không được sử dụng hơi nước làm công chất truyền nhiệt.
Hệ thống sưởi phải có khả năng duy trì nhiệt độ trong khu vực sinh hoạt thuyền viên ở
mức độ thoả mãn trong các điều kiện bình thường của thời tiết và khí hậu thường gặp
trong các hành trình dự định của tàu.

4

Lò sưởi và các thiết bị sưởi khác phải được bố trí, nếu cần thiết, che chắn tránh các
nguy cơ cháy hoặc nguy hiểm hoặc bất tiện cho người sử dụng.

2.4

Yêu cầu về chiếu sáng

1

Trừ các tàu khách mà có thể chấp nhận được do có sự bố trí đặc biệt, các buồng ngủ và
phòng ăn của tàu phải được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên và được cung cấp đủ
chiếu sáng nhân tạo.

2

Trên tất cả các tàu, phải có đèn điện chiếu sáng tại khu vực sinh hoạt thuyền viên. Nếu
không có hai nguồn điện chiếu sáng độc lập, phải trang bị chiếu sáng bổ sung bằng các
đèn được chế tạo thích hợp hoặc các thiết bị chiếu sáng sự cố.
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Phải bố trí một đèn điện đọc sách tại đầu giường trong các buồng ngủ.

2.5

Yêu cầu đối với buồng ngủ, phòng ăn, khu vệ sinh, khu chăm sóc y tế, phòng
giặt, phòng giải trí

2.5.1

Yêu cầu về vị trí buồng ngủ

1

Đối với các tàu không phải tàu khách phải bố trí các buồng ngủ trên đường nước và ở
phần giữa hoặc đuôi tàu, trừ các trường hợp ngoại lệ, nếu kích thước, kiểu hoặc công
dụng dự kiến của tàu cho thấy bất kỳ vị trí nào khác đều không thể thực hiện được, các
buồng ngủ có thể được bố trí tại phần mũi tàu, nhưng trong mọi trường hợp không được
bố trí trước vách chống va.

2

Đối với tàu khách và các tàu có công dụng đặc biệt, có thể cho phép bố trí các buồng
ngủ dưới đường nước, với điều kiện tàu có các bố trí thoả mãn yêu cầu thông gió và
chiếu sáng, nhưng trong mọi trường hợp không được bố trí các buồng ngủ ngay dưới
các lối đi làm việc.

2.5.2

Yêu cầu bố trí buồng ngủ

1

Với tàu không phải tàu khách, phải có một buồng ngủ cá nhân cho mỗi thuyền viên. Với
tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 hoặc tàu có công dụng đặc biệt, Đăng kiểm có thể
cho phép miễn giảm yêu cầu này với điều kiện phải có đủ giường ngủ trên tàu, tạo thoải
mái đến mức có thể được cho mọi thuyền viên.

2

Phải bố trí các buồng ngủ riêng biệt cho nam và nữ, các buồng ngủ của thuyền viên phải
được bố trí tách rời khu vực trực ca, không cho phép thuyền viên làm việc ban ngày
chung một buồng với thuyền viên trực ca.

3

Các buồng ngủ phải có kích thước phù hợp và được trang bị hợp lý đảm bảo tiện nghi
và gọn gàng (ví dụ bàn, ghế, gương, đèn, móc treo quần áo). Các không gian chiếm chỗ
của giường, tủ, ngăn kéo và ghế ngồi phải được tính vào diện tích sàn. Các không gian
nhỏ, hoặc có hình dạng đặc biệt, không bổ sung một cách hữu hiệu cho không gian có
sẵn cho việc di chuyển tự do, và không thể sử dụng để bố trí nội thất, phải được loại trừ.

4

Trong mọi trường hợp, phải trang bị cho mỗi người một giường nằm riêng biệt. Giường
phải được làm bằng vật liệu đảm bảo cứng vững, không bị ăn mòn, không có kết cấu tạo
thành nơi có thể ẩn chứa ký sinh. Nếu các giường được làm bằng các khung dạng ống,
các đầu ống phải được bịt kín không có lỗ để làm nơi cư trú của các loại ký sinh trùng.

5

Kích thước trong tối thiểu của một giường nằm phải là 1980 mm x 800 mm.

6

Diện tích sàn buồng ngủ của thuyền viên có một giường không được nhỏ hơn:
(1) 4,5 mét vuông đối với các tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000;
(2) 5,5 mét vuông đối với các tàu có tổng dung tích từ 3000 đến dưới 10000;
(3) 7 mét vuông đối với các tàu có tổng dung tích từ 10000 trở lên.

7

Tuy nhiên, nhằm mục đích trang bị các phòng ngủ một giường cho các tàu có tổng dung
tích dưới 3000, các tàu khách và tàu có công dụng đặc biệt, diện tích sàn buồng ngủ có
một giường đơn có thể giảm xuống còn 4,0 mét vuông.
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8

Với tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 không phải tàu khách và tàu công dụng đặc
biệt, có thể bố trí tối đa hai thuyền viên trong mỗi buồng ngủ, diện tích sàn của các
buồng ngủ đó không được nhỏ hơn 7 mét vuông.

9

Đối với các tàu khách và tàu có công dụng đặc biệt, diện tích sàn của các buồng ngủ
cho thuyền viên không phải là sĩ quan không được nhỏ hơn:
(1) 7,5 mét vuông đối với các buồng dành cho hai người;
(2) 11,5 mét vuông đối với các buồng dành cho ba người;
(3) 14,5 mét vuông đối với các buồng dành cho bốn người;

10 Buồng ngủ trên các tàu có công dụng đặc biệt có thể chứa nhiều hơn bốn người, diện
tích sàn các buồng ngủ đó không nhỏ hơn 3,6 mét vuông cho mỗi người.
11 Trên các tàu không phải tàu khách hoặc tàu có công dụng đặc biệt, các buồng ngủ cho
sĩ quan trên tàu, nếu không có phòng khách hoặc phòng làm việc ban ngày riêng cho cá
nhân, thì diện tích sàn cho mỗi người không được nhỏ hơn:
(1) 7,5 mét vuông đối với tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000;
(2) 8,5 mét vuông đối với các tàu có tổng dung tích từ 3000 đến dưới 10000;
(3) 10 mét vuông đối với các tàu có tổng dung tích từ 10000 trở lên.
12 Trên các tàu khách và tàu có công dụng đặc biệt, các buồng ngủ cho sĩ quan trên tàu,
nếu không có phòng khách hoặc phòng làm việc ban ngày riêng cho cá nhân, thì diện
tích sàn cho mỗi sĩ quan cấp thấp không được nhỏ hơn 7,5 mét vuông và cho các sĩ
quan cấp cao không nhỏ hơn 8,5 mét vuông (các sĩ quan cấp thấp là sĩ quan vận hành,
sĩ quan cấp cao là sĩ quan quản lý).
13 Thuyền trưởng, máy trưởng và đại phó phải có, ngoài các buồng ngủ của họ, một phòng
khách, phòng làm việc ban ngày liền kề hoặc không gian bổ sung tương đương. Các tàu
có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 có thể không cần áp dụng yêu cầu này.
14 Đối với mỗi thuyền viên, trang bị đồ dùng phải bao gồm tủ quần áo với thể tích rộng rãi
(tối thiểu 475 lít) và một ngăn kéo hoặc không gian tương đương tối thiểu 56 lít. Nếu
ngăn kéo liền với tủ quần áo thì tổng thể tích tối thiểu phải là 500 lít. Tủ phải có một giá
sách và phải có khoá để đảm bảo tính riêng tư.
15 Mỗi buồng ngủ phải có một bàn hoặc bàn viết, có thể là kiểu cố định, kiểu trượt hoặc
kiểu gấp bản lề, và có chỗ ngồi thoải mái, nếu cần thiết.
2.5.3
1

Các yêu cầu đối với phòng ăn

Phòng ăn phải được bố trí cách biệt với buồng ngủ và gần bếp đến mức thực tế có thể
thực hiện được. Các tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 có thể được miễn áp dụng yêu
cầu này. Ngoài ra phòng ăn phải được bố trí sao cho:
(1) Các khu vực phục vụ ăn uống phải được bố trí trên boong khoẻ hoặc boong được
kiểm soát hư hỏng;
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(2) Nơi ăn hoặc phòng ăn phải được bảo vệ tránh thời tiết, tránh nơi khó chịu (như khu
vực chứa rác thải) và tránh nơi nặng mùi (như buồng máy, hầm hàng, nhà vệ sinh,
buồng chữa cháy…).
2

Các phòng ăn phải có kích thước và tiện nghi phù hợp và phải được trang bị đầy đủ,
bao gồm cả các phương tiện để nấu, hâm lại, có lưu ý đến số lượng thuyền viên có khả
năng sử dụng chúng trong cùng một thời điểm. Phải có trang bị phù hợp cho phòng ăn
riêng hoặc phòng ăn chung. Để đáp ứng quy định này, các yêu cầu sau phải được thỏa
mãn đến mức có thể thực hiện được:
(1) Phòng ăn có đủ bàn ghế cho số người có khả năng sử dụng chúng cùng một lúc;
(2) Mặt bàn và ghế ngồi có khả năng làm sạch dễ dàng;
(3) Kích thước bàn cho mỗi người ngồi ăn rộng ít nhất là 600 mm và sâu ít nhất là 380 mm;
(4) Bàn ăn có chiều cao trong khoảng từ 750 mm đến 760 mm với khoảng cách khe hở
giữa mặt trên của ghế với mặt dưới của cơ cấu bàn ít nhất là 180 mm;
(5) Chiều rộng của lối đi phục vụ, tính từ nơi phục vụ ít nhất là 900 mm;
(6) Khoảng cách giữa các bàn có các chỗ ngồi quay lưng vào nhau ít nhất là 1.200 mm;
(7) Khoảng cách giữa phía người ngồi của bàn và vật cản gần nhất ít nhất là 750 mm;
(8) Chiều sâu mặt bàn có các người ngồi ăn đối diện nhau ít nhất là 750 mm;
(9) Có đủ tủ đựng các dụng cụ phục vụ ăn uống.

2.5.4

Các yêu cầu đối với khu vệ sinh

1

Tất cả các khu vực vệ sinh phải được thông gió dẫn ra khí trời, độc lập với các phần
khác của khu vực sinh hoạt thuyền viên.

2

Phải có các phương tiện vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ. Thuyền viên phải có thể tiếp
cận dễ dàng các phương tiện vệ sinh trên tàu thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu về sức
khoẻ và vệ sinh, và các tiêu chuẩn hợp lý về tiện nghi. Để đáp ứng quy định này, đối với
khu vệ sinh dành cho từ 2 người trở lên, các yêu cầu sau phải được thỏa mãn đến mức
có thể thực hiện được:
(1) Nhà vệ sinh phải được bố trí thuận tiện nhưng biệt lập với các buồng ngủ và các
buồng rửa, không có lối vào trực tiếp từ buồng ngủ, hoặc từ lối đi giữa các buồng
ngủ và các nhà vệ sinh, mà để tới đó, không có lối đi khác. Không cần áp dụng yêu
cầu này nếu nhà vệ sinh được bố trí trong khoang giữa hai buồng ngủ có tổng số
người không nhiều hơn bốn. Nếu có nhiều hơn một nhà vệ sinh trong khoang,
chúng phải có tấm chắn để đảm bảo riêng tư;
(2) Diện tích tự do trong các khu vực vệ sinh cho mỗi người ít nhất là 0,75 mét vuông;
(3) Tất cả nhà vệ sinh có nước xả ở mọi thời điểm và có nơi rửa tay;
(4) Nước nóng cung cấp để tắm không nên dùng để cấp cho các khu vực có yêu cầu
nhiệt độ cao hơn nước để tắm, chẳng hạn như các khu vực chế biến thực phẩm,
nếu không, phải có thiết bị chống nhiệt độ quá cao;
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(5) Có khoảng cách xung quanh và phía sau các thiết bị vệ sinh để dễ dàng điều chỉnh,
bảo dưỡng, hoặc sửa chữa chúng, để tiếp cận được các chỗ nối ống và các ống
quan trọng để phục vụ việc làm vệ sinh;
(6) Chậu rửa và bồn tắm có kích thước phù hợp và được chế tạo bằng vật liệu có bề
mặt mịn, khó bị nứt, bong và ăn mòn;
(7) Sàn nhà vệ sinh có:
(a) Phủ lớp chống trượt;
(b) Dễ dàng vệ sinh;
(c) Không thấm hoặc hấp thụ hơi ẩm;
(d) Được thoát nước đúng cách.
(8) Các vách trong không gian vệ sinh được:
(a) Làm bằng thép hoặc vật liệu được phê duyệt khác;
(b) Kín nước đến 230 mm trên sàn boong;
(c) Làm sạch một cách dễ dàng và không thấm hoặc hấp thụ hơi ẩm;
(d) Có khoảng cách xung quanh và phía sau thiết bị để tạo điều kiện vệ sinh sạch.
(9) Nếu có bố trí các ngăn buồng vệ sinh thì:
(a) Các ngăn buồng vệ sinh có cửa tự đóng và có khoá từ bên trong;
(b) Chiều rộng của ngăn buồng vệ sinh ít nhất là 800 mm;
(c) Khoảng cách phía trước của bồn cầu vệ sinh và cửa của ngăn buồng ít nhất là
900 mm.
3

Phải có các phương tiện vệ sinh có khả năng tiếp cận dễ dàng từ buồng lái và buồng
máy hoặc gần trung tâm điều khiển buồng máy. Phương tiện vệ sinh này phải bao gồm
bồn cầu và chậu rửa có nước ngọt nóng, lạnh. Các tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 3000
có thể không cần áp dụng quy định này.

4

Phải bố trí tại vị trí thích hợp trên tàu tối thiểu một nhà vệ sinh, một chậu rửa và một bồn
tắm hoặc vòi tắm hoa sen, hoặc cả hai, cho mỗi nhóm sáu người hoặc ít hơn khi không
được trang bị các phương tiện vệ sinh dành riêng cho cá nhân.

5

Trừ tàu khách, mỗi buồng ngủ phải được trang bị một chậu rửa có vòi nước ngọt nóng
lạnh, trừ khi có chậu rửa như vậy được bố trí trong phòng tắm cá nhân.

6

Với các tàu khách thường hành trình không quá bốn giờ, Đăng kiểm có thể xem xét
chấp nhận việc bố trí riêng hoặc giảm số lượng trang bị yêu cầu.

7

Vòi nước sạch, nóng lạnh phải sẵn có tại mọi vị trí rửa.

8

Nước nóng cung cấp để tắm không nên dùng để cấp cho các khu vực có yêu cầu nhiệt
độ cao hơn nước để tắm, chẳng hạn như các khu vực chế biến thực phẩm, nếu không
phải có thiết bị chống nhiệt độ quá cao.
231

QCVN 21: 2015/BGTVT
9

Phần 13, Chương 2

Tất cả các bồn cầu phải được trang bị phương tiện xả hữu hiệu bằng nước hoặc
phương tiện xả khác, ví dụ xả bằng khí. Các phương tiện xả phải sẵn sàng sử dụng ở
mọi thời điểm và phải được điều khiển độc lập.

2.5.5

Yêu cầu đối với khu vực chăm sóc y tế

1

Các tàu có từ 15 thuyền viên trở lên và dự định hành trình trên ba ngày phải có
buồng chăm sóc y tế riêng biệt được sử dụng riêng cho mục đích chăm sóc y tế.
Đối với tàu chỉ hoạt động ở vùng biển hạn chế III thì có thể không cần áp dụng quy
định này.

2

Buồng chăm sóc y tế phải được bố trí và trang bị sao cho dễ dàng tiếp cận được trong
mọi điều kiện thời tiết, có chỗ ở thoải mái và phải tạo điều kiện để thuyền viên có thể tiếp
nhận được sự chăm sóc nhanh và hiệu quả.

3

Buồng chăm sóc y tế chỉ được sử dụng cho việc chăm sóc người bệnh mà không cho
bất kỳ mục đích nào khác.

4

Các yêu cầu sau đối với buồng chăm sóc y tế phải được quan tâm đáp ứng đến mức có
thể được:
(1) Buồng chăm sóc y tế được thiết kế tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăm khám, sơ
cứu và có khả năng ngăn chặn sự lan truyền bệnh truyền nhiễm;
(2) Việc bố trí lối vào, giường nằm, chiếu sáng, thông gió, sưởi và cấp nước cho buồng
chăm sóc y tế được thiết kế đảm bảo sự thuận tiện và tạo điều kiện thuận lợi cho
việc điều trị;
(3) Được trang bị giường nằm với số lượng phù hợp với số lượng thuyền viên trên tàu.
Nên trang bị 1 giường cho khoảng 20 thuyền viên, nhưng không cần trang bị nhiều
hơn 4 giường;
(4) Nếu bố trí giường 2 tầng, tầng trên là kiểu bản lề hoặc tháo rời được;
(5) Được trang bị lớp phủ sàn chống trượt cho những vị trí có thể bị đổ nước hoặc chất
lỏng gây trơn trượt;
(6) Sơn phủ tường và trần có màu sáng;
(7) Có các trang bị cần thiết như một tủ quần áo, một bàn và ghế theo số lượng bệnh
nhân có thể;
(8) Có một nhà vệ sinh, chậu rửa và bồn tắm hay vòi sen thuận tiện cho việc sử dụng
của các bệnh nhân.

2.5.6

Yêu cầu đối với phương tiện giặt quần áo

1

Phải trang bị các phương tiện giặt là quần áo cho thuyền viên sử dụng, bao gồm máy
giặt, máy sấy hoặc buồng sấy khô, bàn là, cầu là.

2

Số lượng máy giặt và sấy quần áo phải được lựa chọn thích hợp với số lượng thuyền
viên và thời gian bình thường của hành trình.
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Các phương tiện giặt nên được bố trí ở vị trí dễ tiếp cận trong khu vực sinh hoạt thuyền
viên.

2.5.7

Yêu cầu về bố trí và trang bị giải trí

1

Tất cả các tàu phải có một hoặc một số khu vực trên boong hở, có đủ diện tích tương
ứng với kích thước tàu và số thuyền viên trên tàu, để thuyền viên có thể đến đó khi
không phải thực hiện nhiệm vụ.

2

Phải trang bị các tiện nghi và phương tiện giải trí thích hợp để đáp ứng các nhu cầu cá
nhân của thuyền viên sống và làm việc trên tàu. Các phương tiện này tối thiểu phải bao
gồm giá sách và các trang bị để phục vụ việc đọc, viết, phim ảnh.
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