ATMINTINĖ IAE LANKYTOJAMS
1. IAE branduolinės energetikos objektuose įrengta fizinės saugos sistema. Apsaugą vykdo
ginkluoti Apsaugos dalinio pareigūnai. Teritorija stebima vaizdo kameromis, daromi vaizdo įrašai. Patekti
į IAE objektų teritoriją galima su IAE išduotais leidimais pro kontrolines. Kontrolinėse tikrinami
asmenys, transporto priemonės, gabenami daiktai, kroviniai.
2. Prieš vykstant pro kontrolinę privaloma prisisegti išduotą leidimą prie viršutinių rūbų krūtinės
lygyje taip, kad jis būtų gerai matomas, ir pasirengti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Lankytojai patekti į objektus ir būti objektų teritorijoje gali tik lydimi paskirto asmens.
4. IAE išduoti leidimai privalo būti nešiojami visą buvimo IAE objektų teritorijoje laiką. Pametus
leidimą, apie tai reikia nedelsiant pranešti lydinčiam asmeniui.
5. Prieš einant pro kontrolinę privaloma išsiimti metalinius daiktus iš kišenių ir padėti visus
gabenamus daiktus ant bagažo kontrolės rentgeno aparato transporterio.
6. Asmeniniai daiktai ir daiktai, kuriems pasiimti į IAE objektų teritoriją nėra gautas leidimas, gali
būti paliekami daiktų saugojimo spintelėse.
7. Lankytojams yra būtina vykdyti visus lydinčio asmens, IAE Fizinės saugos organizavimo
tarnybos darbuotojų ir Apsaugos dalinio pareigūnų teisėtus reikalavimus.
8. Draudžiama:
8.1. įnešti/įvežti šaudmenis, sprogmenis, ginklus, lengvai užsidegančias, sprogias, nuodingas
medžiagas, alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas;
8.2. įnešti/įvežti (išnešti/išvežti) materialines vertybes, nenurodytas materialinių vertybių
įnešimo/įvežimo (išnešimo/išvežimo) dokumentuose;
8.3. įnešti/įvežti kompiuterius, kompiuterių vidinius bei išorinius kietuosius diskus, fotografavimo
ar filmavimo aparatūrą ir kitus prietaisus, išskyrus mobiliuosius telefonus, kuriais įmanoma filmuoti ir
(ar) fotografuoti, neturint IAE išduoto leidimo;
8.4. fotografuoti ir (ar) filmuoti be IAE išduoto leidimo ir pažeidžiant nustatytą tvarką;
8.5. bandyti patekti į IAE objektų teritoriją neblaiviems (girtiems), t.y. kai testuojant iškvėptame
ore nustatoma didesnė nei 0,15 promilės alkoholio koncentracija, ar apsvaigusiems nuo psichiką
veikiančių medžiagų;
8.6. bandyti patekti į IAE objektų teritoriją (pastatus, patalpas) neturint tam leidimo;
8.7. į kontroliuojamą zoną įnešti maisto produktus, veido kosmetiką;
8.8. streikuoti, rengti mitingus ir kitas nepaklusnumo akcijas;
8.9. nevykdyti kitų IAE vidaus tvarkos reikalavimų.
9. Asmenys, nesilaikantys IAE vidaus tvarkos, bus neįleisti arba išlydėti iš IAE objektų teritorijos,
ir atitinkamai apie tai bus pranešta teisėsaugos institucijoms.
10. Už išvardintų nurodymų nevykdymą asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
_______________________

