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1. Pindutin

ang enter 

or # sign

2. Mag-

finger 

scan

3. I-scan 

ang 

gatepass

4. Pindutin ang 

3 upang

magdagdag ng 

transaksyon

5. Pindutin

ang 1 upang

lumabas ang 

ticket o TID

✓ Lahat ng driver ay dumadaan sa registration process sa ID system upang
magkaron ng ID.

✓ Siguruhin na sa bawat pagpunta ng driver sa terminal para kumuha ng container 
ay dapat dala ng driver ang ID galling sa MICT

✓ I-check ng mabuti ang schedule, maaari pumasok sa yarda 2 oras bago ang 
schedule at 2 oras matapos ang schedule. Siguruhin na makapasok sa yarda sa
mga oras na nabanggit, ito ay upang makaiwas sa mga penalty, charges at ma-tag 
na “No Show”

✓ Ang over height at over width na transaksyon ay dapat dumaan o pumasok sa
LANE 7

✓ Ang lahat ng export loaded containers ay kailangang timbangin alinsunod sa
kautusan ng PPA

✓ Matapos idiskarga ang isang export loaded container ay kaliangang timbangin
ang chassis ng truck bago lumabas o magkarga ng ibang container.

✓ Ang lahat ng import loaded containers ay dapat timbangin ayon sa nakasaad sa
GATEPASS

✓ I-check mabuti ang container number na iyong ikakarga. Sa oras ma maisampa sa
iyong truck ang container at muling i-check ang container number. Kung mali ang 
naikarga, tawagin agad ang atenyon ng RTG operator.

✓ Lahat ng may OOG na ay dapat dumaan sa SCALE HOUSE #1 OR 2 sa loob ng 
yarda.

✓ Ang lane barrier sa East Gate ay kusang aangat, hintayin ito bago umabante
palabas.

• Kung nakalimutan magdagdag ng transaksyon ay magpunta sa TID office
• Kung expired na ang ID galling MICT at may karga kang Export Container ay agad na

magpunta sa GETS office

DETALYE NG GATE PASS

1

2 3

4

6 7 8

1. Container number
2. Sukat ng container 

na ikakarga
3. Full – may laman; 

Empty – walang
laman

4. Validity ng gate pass
5. Yes ito kung –

kailangan dumaan sa
DEA

6. Yes ito kung –
kailangan mag-Xray

7. Yes ito kung –
kailangan
magpatimbang (ang 
export containers ay 
laging tinitimbang
kahit ito ay “No”)

❖ Ang mga truck ay pumapasok sa Central Gate – may mga lane ito na may timbangan na
❖ May ikalawang timbangan sa llob ng yarda. Ito ay malapit sa RTG base.
❖ Lahat ng truck ay lumalabas sa East Gate/

Kung Makaranas ng: Kanino Mag-uulat

Ano mang uri ng aksidente HSE Department (Safety)

Sira o walang selyo ang container HSE Department (Safety)

Mismounting at nakaalis na sa container 

location

RTG Base

Wala ang container sa itinakdang

container

RTG Base

May damage ang container ngunit hindi

nasanggot sa insidente

East gate

Mag-ulat agad kung maranasan ang alin man sa mga nasa itaas



PAALALANG PANGSEGURIDAD
✓ Ipinagbabawal ang pagpasok ng pahinante sa loob ng yarda

✓ Bago pumasok, idiklera sa guwardiya ang  mga gamit sa loob ng 

truck

✓ Ipinagbabawal ang ano mang armas o bagay na pwedeng

makapanakit sa loon ng yarda

✓ Huwag iwanan ang truck kung walang bantay

✓ Iparada lamang ang truck sa mga itinakdang lugar.

✓ Ipinagbabawal ang pakikipag-away o pagbabanta sa mga

kasamahan

Kung may panganib, insidente o aksidente maaaring
tumawag sa 8-247-8075 local 2177 o 2173

Maaari ding i-dial ang 140

Magsuot ng hard hat, 

safety shoes and high 

visibility vest 

Palaging gamitin ang 

seatbelt

Siguruhin na valid at tama

ang restriksyon ng lisensya. 

Palagi itong dalhin kapag

pupunta sa yarda

Huwag kalilimutang

magdala ng OR/CR 

ng truck na ginagamit

Huwag harangan ang RTG 

lane at Quay Crane lane; 

manatili lamang sa loob ng 

truck lane. Pindutin ang 

Emergency button ng crane 

upang mapahinto ito kung 

kailangan

Ang pagdadala, 

pagtutulak at paggamit ng 

droga ay ipinagbabawal.

Ang paninigarilyo ay 

maaari lamang gawin sa

mga itindakdang lugar

Ipinagbabawal ang 

paggamit ng cellphone o 

anu mang electronic 

gadgets habang

nagmamaneho

Laging tandaan na ang 

speed limit sa loob ng 

yarda at 20kph lamang

Inspeksyunin ang 

sasakyan at sarili bago

at sa bawat biyahe. 

Buksan palagi ang 

headlights lalo sa gabi.

SAMPLE OF TRUCK LOCATION INSTRUCTION


