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VADAS

Maišiagalos radioaktyvi
atliek saugyklos (MRAS) radiacin s saugos programa buvo
parengta pagal branduolin s saugos reikalavimus BSR-1.9.3-2016 „RADIACIN
SAUGA
BRANDUOLIN S ENERGETIKOS OBJEKTUOSE“ ir yra pagrindinis dokumentas personalui,
kuris atlieka radioaktyvi
atliek (RA) ir jonizuojan iosios spinduliuot s šaltini (JSŠ) iš mimo iš
saugyklos, konstrukcini medžiag išvežimo ir pastat išmontavimo, bei radioaktyvi
atliek ,
skaitant dali sias branduolines medžiagas, transportavimo IAE darbus.
IAE yra Maišiagalos radioaktyvi
atliek saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijos ir
licencijos transportuoti radioaktyvi sias atliekas, skaitant dali sias branduolines medžiagas, tur toja ir
yra atsakinga už darbuotoj , lankytoj ir asmen , nuolat ar laikinai dirban
atomin je elektrin je,
radiacin saug .

Radiacin kontrol ir monitoringas
Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos griovimo, radioaktyvi
atliek iš mimo ir transportavimo metu
2.

Sutartis 14-313.19.20
Radiacin s saugos programa

TE-29-TP-RS-01
Rev. 04

Data: 2020-01-20

Puslapis 4 iš 59

APIBR ŽIMAI IR SANTRUMPOS

ALARA – (radiacin s saugos optimizavimas, sutrumpinimas iš angl kalbos „as low as reasonably
achievable“). Vienas pagrindini radiacin s saugos princip , teigian , kad individuali dozi , kurias
lemia praktin veikla, vert , apšvitint žmoni skai ius ir apšvitos tikimyb turi b ti kuo mažesn ,
kiek tai manoma racionaliai naudojant radiacin s saugos rang , atsižvelgiant socialinius bei
ekonominius veiksnius.
Jonizuojan ios spinduliuot s šaltinis – aparatas, radioaktyvioji medžiaga, renginiai, produktai ar
gaminiai, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojan spinduliuot .
„Gyventoj “ kategorijos komandiruotas darbuotojas – darbuotojai, atliekantys trumpalaikius
rengim remonto ir technin s prieži ros darbus IAE kontroliuojamosios zonos III kategorijos
patalpose, kuri metin s efektin s doz s riba yra 1 mSv.
Kontroliuojamoji zona – zona, kurioje galioja specialios apsaugos nuo jonizuojan iosios
spinduliuot s arba radioaktyviojo užteršimo prevencijos taisykl s, prieiga kuri kontroliuojama.
Asmuo (tarnyba), atsakingas (-a) už radiacin saug – asmuo, turintis atitinkam išsilavinim ir
kvalifikacij radiacin s saugos ir apsaugos klausimais, paskirtas licencijos tur tojo organizuoti
radiacin s saugos ir apsaugos reikalavim gyvendinim , kurio kompetencij pripaž sta reguliuojanti
staiga.
Apšvitos kontrol – sistemingas ir nuolatinis darbuotojo išorin s ir vidin s apšvitos dozi matavimas,
registravimas, vertinimas ir prognozavimas.
Darbo viet kontrol - sistemingas ir nuolatinis lygiavert s doz s galios, radioaktyviojo užterštumo
(oro ir paviršiaus) matavimas darbo vietose, kur darbuotojai dirba veikiami jonizuojan ios
spinduliuot s, matavim rezultat registravimas, vertinimas ir prognozavimas.
Stebimoji zona – mon s teritorijos dalis, nepriklausanti kontroliuojamajai zonai, kurioje b tina
steb ti profesin s apšvitos s lygas, nors speciali saugos ir apsaugos priemoni nereikia.
Nebereguliuojami lygiai – nustatyti šaltinio aktyvumo lygiai, savit , t rini ir paviršiaus aktyvum
lygiai, kai neviršijant kuri , medžiagos, susidariusios reguliuojamos veiklos metu ir užterštos
radionuklidais ar turin ios juos savo sud tyje neb ra kontroliuojami radiacin s saugos poži riu.
Vidin apšvita – apšvita, kuri žmogus patiria, kai radioaktyviosios medžiagos patenka jo organizm
per kv pavimo organus, virškinimo sistem ar od .
Išorin apšvita – apšvita, kuri patiria žmon s, veikiami išorin s jonizuojan iosios spinduliuot s.
Radiacin s saugos poži riu pavojingi darbai – darbai, kuri vykdymo metu kolektyvin darbuotoj
doz gali viršyti 50 žm.mSv ir (arba) jonizuojan iosios spinduliuot s doz s galia darbo vietoje gali
viršyti 1 mSv/h, arba taikomi griežtesni radiologiniai kriterijai, nustatyti licencijos ar leidimo tur tojo.
Radiacin s saugos programa – valdymo sistemos dokumentas arba dokument rinkinys, kuriuose
pateikiamas priemoni , skirt apsaugos nuo jonizuojan iosios spinduliuot s reikalavimams užtikrinti,
aprašymas.
„A“ kategorijos darbuotojas – darbuotojai, kuri metin efektin doz gali viršyti 6 mSv arba kuri
akies l šiuko lygiavert doz gali viršyti 15 mSv, o odos arba gal s lygiavert doz gali viršyti 150
mSv.
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„B“ kategorijos darbuotojas – darbuotojas, nepriskirtas „A“ kategorijai.
„Gyventoj “ kategorijos darbuotojas – darbuotojas, nuolat ar laikinai dirbantis BEO, esantis BEO
sanitarin s apsaugos zonoje, kuris n ra lankytojas ir n ra priskirtas „A“ ir „B“ kategorij
darbuotojams. Metin s efektin s doz s riba jiems yra 1 mSv.
Radiacin sauga – teisini , technini , technologini , konstrukcini , higienos norm ir taisykli , bei
darbo saugos ir aplinkos apsaugos norm ir taisykli , užtikrinan
žmoni ir aplinkos apsaug nuo
žalingo jonizuojan iosios spinduliuot s poveikio, rinkinys.
Radioaktyvusis užterštumas – bet koki medžiag , paviršiaus, aplinkos ir žmogaus užterštumas
radioaktyviosiomis medžiagomis.
Skai iuotinis orinis aktyvumas (SOA) – Vidutinis radionuklid aktyvumas ore, kuriuo kv puojant
kontroliniam žmogui jo organizm per 2000 valand pateks radionuklid kiekis, lygus ribiniam
metiniam patekusio organizm radionuklid kiekiui, bekereliais kubiniame metrui. Kadangi laikoma,
jog kontrolinio žmogaus kv pavimo sparta yra 20 litr per minut arba 2400 kubini metr per metus,
tai skai iuotinis orinis aktyvumas yra lygus metiniam ribiniam patekusio organizm radionuklid
kiekiui, padalytam iš 2400.
Sanitarin s kontrol s punktas – patalpa, skirianti stebim
zon ir kontroliuojam
zon , skirta
darbuotojus apr pinti asmenin s apsaugos priemon mis, dezaktyvuoti darbuotoj od , bei atlikti
darbuotoj ir j drabuži radioaktyviojo užterštumo kontrol .
Sanitarinis šliuzas – branduolin s energetikos objekto kontroliuojamojoje zonoje esanti patalpa ar jos
dalis, kurioje
rengti renginiai, užkertantys keli
radioaktyviojo užterštumo sklaidai
kontroliuojamojoje zonoje.
lyginiai neradioaktyviosios atliekos ir medžiagos ( ranga) – atliekos, susidaran ios
kontroliuojamoje srityje MRAS objektuose, kontroliuojamojoje zonoje esan ios medžiagos ( ranga),
kuri radioaktyviojo užterštumo lygiai neviršija tyrim lygio, kol nebus patvirtintas j atleidimo nuo
radiacin s kontrol s lygi viršijimas FREE-RELEASE renginiuose pagal normin dokument BSR1.9.2-2018.
lyginiai neradioaktyvi
atliek ir medžiag ( rangos) tyrimo lygiai – radioaktyviojo
užterštumo lygiai (doz s galios, paviršinis užterštumas), nustatyti Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos išmontavimo projekte, kuri neviršijus atliekos ir medžiagos ( ranga) yra laikomi s lyginiai
neradioaktyviomis.
IAE

–

Valstyb s mon Ignalinos atomin elektrin

IDK

–

Individuali dozimetrin kontrol

JSŠ

–

Jonizuojan iosios spinduliuot s šaltinis

KZ

–

Kontroliuojamoji zona

IDKL

–

Individualios dozimetrin s kontrol s laboratorija

TATENA

–

Tarptautin atomin s energijos agent ra

MRAS

–

Maišiagalos radioaktyvi

atliek saugykla
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SZ

–

Stebimoji zona

IDKLV

–

Individualios dozimetrin s kontrol s laboratorijos vadovas

RSS

–

Radiacin s saugos skyrius

LTS

–

Laboratorini tyrim skyrius

BEO

–

Branduolin s energetikos objektas

RA

–

Radioaktyviosios atliekos

AAP

–

Asmenin s apsaugos priemon s

ŽSS

–

Žmogaus spinduliuot s skaitiklis

SKP

–

Sanitarin s kontrol s punktas

RKS

Radiacin s kontrol s sistema

TŠO

–

Tre

šali organizacija

TLD

–

Termoliuminescencinis dozimetras

KRA

–

Kietos radioaktyviosios atliekos

SNA

–

S lyginai neradioaktyviosios atliekos

VATESI

–

Valstybin atomin s energetikos saugos inspekcija

LDG

–

Lygiavert s doz s galia

SRA

–

Skystos radioaktyviosios atliekos

MLK

–

Maksimali leistina koncentracija

SOA

–

Skai iuotinis orinis aktyvumas

IRD

–

Inertin s radioaktyviosios dujos

END

–

Eksploatacijos nutraukimo departamentas
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3.

RADIACIN S SAUGOS UŽTIKRINIMO ATSAKOMYB IR FUNKCIJOS

3.1.

Atsakomyb už radiacin s saugos užtikrinim MRAS aikštel je paskirstoma taip:

3.1.1.

Generalinis direktorius atsako už politikos formavim radiacin s saugos srityje,
galiojim ir atsakomyb s paskirstym , taip pat už reikaling ištekli išskyrim .

3.1.2.

END direktorius atsako už politikos gyvendinim radiacin s saugos srityje, ALARA
principo diegim .

3.1.3.

RSS vadovas yra atsakingas už radiacin s saugos organizavim ir koordinavim , už
radiacin s saugos rezultatus, radiacin s saugos priemoni planavim , neatitikim
pašalinimo kontrol ir radiacin s saugos gerinimo priemoni planavim , už radiacin s
saugos proced , instrukcij savalaik parengim ir perži , radiacin s kontrol s
gyvendinim , kontrol s rezultat patikimum , išmetim atmosfer radiologin kontrol ,
radiologin apib dinim , radiacin s saugos proced
ir instrukcij laikymosi kontrol .

3.1.4.

LTS vadovas yra atsakingas už aplinkos kontrol MRAS aikštel je.

3.1.5.

Skyri , tarnyb ir padalini vadovai yra atsakingi už tai, kad j padalini darbuotojai
laikyt si radiacin s saugos reikalavim , norm ir taisykli , su radiacine sauga susijusios
informacijos tiekim , neatitikim šalinim , darbuotoj , atliekan
darbus MRAS
aikštel je, mokym ir kvalifikacijos tobulinim .

3.1.6.

Tre
šali organizacij vadovai yra atsakingi už tai, kad pavald s darbuotojai
gyvendint radiacin s saugos proced
reikalavimus vykdant MRAS eksploatavimo
nutraukimo darbus.

3.2.

Pagrindin s RSS personalo funkcijos MRAS aikštel je yra:
darbuotoj ir darbo viet apšvitos kontrol ;
radioaktyvi
skys

medžiag išmetimo iš organizuot šaltini kontrol ;

išleidim kontrol ;

užterštumo neplatinimo už kontroliuojamosios ir stebimosios zon rib kontrol ;
radiacin s saugos programos reikalavim vykdymas ir j
personalo, atliekan io darbus MRAS aikštel je, kontrol ;

laikymosi kontrol ,

inžinerini priemoni , naudojam darbuotoj radiacinei saugai užtikrinti, efektyvumo
kontrol ;
radiacin s kontrol s vykdymas technologinio proceso metu (radioaktyvi
tvarkymas, SNA ir antrini atliek tvarkymas);

atliek

MRAS RKS eksploatavimas ir jos patikimo veikimo užtikrinimas.
3.3.

Aukš iau min toms funkcijoms atlikti MRAS aikštel je, be jau esamo IAE personalo,
nuolat dirbs radiacin s saugos inžinierius ir du dozimetristai.

3.3.1.

Radiacin s saugos inžinierius yra atsakingas už personalo radiacin s saugos užtikrinimo
priemoni gyvendinim , taip pat už radiologin kontrol , numatyt technologiniame
procese (radioaktyvi
atliek tvarkymas, SNA ir antrini atliek tvarkymas).
Dozimetristas yra atsakingas už personalo apšvitos dozi apskait ir kontrol , rezultat
tikslum ir dozimetrini matavim atlikimo teisingum :

3.3.2.

Radiacin kontrol ir monitoringas
Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos griovimo, radioaktyvi
atliek iš mimo ir transportavimo metu

Sutartis 14-313.19.20
Radiacin s saugos programa

TE-29-TP-RS-01
Rev. 04

Data: 2020-01-20

Puslapis 8 iš 59

radiacin s situacijos MRAS aikštel je ir pastatuose;
RA, SNA ir antrini atliek pakuo
3.3.3.

.

Kiekvienas darbuotojas, skaitant komandiruotus darbuotojus, yra asmeniškai atsakingas
už:
MRAS galiojan radiacin s saugos ir sanitarin s prieigos kontrol s režimo taisykli ,
norm ir instrukcij reikalavim vykdym ;
AAP, radiacin s ir dozimetrin s kontrol s rengini saug ir tinkam naudojim .

3.4.

Su radiacine sauga susijusi RSS atsaking asmen instrukcijos, nurodymai ir žodiniai
nurodymai yra privalomi visiems darbuotojams, atliekantiems darbus kontroliuojamojoje
zonoje arba darbus, susijusius su jonizuojan ios spinduliuot s šaltiniais ir RA
transportavimu iš MRAS IAE.

3.5.

RSS personalas, atsakingas už radiacin saug , turi teis nutraukti darbus MRAS
teritorijoje, jeigu nustatomi radiacin s saugos reikalavim pažeidimai, bei nustatomi
pažeidimai, d l kuri gali b ti viršijamos ribin s doz s ar kiti apšvitos d l
jonizuojan iosios spinduliuot s apribojimai.
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4.

KONTROLIUOJAMOSIOS IR STEBIMOSIOS ZON
VALDYMAS

NUSTATYMAS IR J

4.1.

Kontroliuojamoji zona

4.1.1.

Maišiagalos radioaktyvi
atliek saugyklos (MRAS) teritorija ir jos patalpos yra
suskirstytos kontroliuojam zon (KZ) ir stebim zon (SZ).

4.1.2.

Pagal BSR-1.9.3-2016 reikalavimus, visos branduolin s energetikos objekt statini
patalpos, kurios atitinka bent vien iš ši kriterij , turi b ti priskirtos kontroliuojamajai
zonai:
darbuotojo metin efektin doz (skai iuojant, kad darbuotojas darbo vietoje
praleidžia 2000 val.) gali viršyti 6 mSv;
darbuotojo metin vidin s apšvitos doz (skai iuojant, kad darbuotojas darbo vietoje
praleidžia 2000 val.) gali viršyti 1 mSv;
transporto priemoni , asmenini daikt , darbo ranki , medžiag , rangos, daikt
paviršinis aktyvumas paviršiuje gali b ti didesnis nei 0,4 Bq/cm2 radionuklidams
arba gali b ti didesnis nei 4 Bq/cm2
radionuklidams;
odos ir aprangos paviršinis aktyvumas gali b ti didesnis nei 0,2 Bq/cm2
radionuklidams arba gali b ti didesnis nei 2 Bq/cm2
radionuklidams.

4.1.3.

MRAS kontroliuojam zon sudaro Kesono, Pirminio gaubto patalpos, dalis sanitarin s
kontrol s patalp ir skyst
radioaktyvi
atliek rezervuaras.

4.1.4.

Kontroliuojamosios zonos ribos nurodomos naudojant ženklinimo priemones, nustatytas
Lietuvos standartu LST ISO 361: 1998 „Pagrindinis jonizuojan iosios spinduliuot s
ženklas“ ir užrašu „Kontroliuojamoji zona“ arba „Kontroliuojamosios zonos pabaiga“.
Kontroliuojamosios ir stebimosios zonos ribose iš abiej pusi yra pakabinti ženklai.
Kontroliuojamosios zonos sienos ženkl pavyzdžiai pateikti 1 paveiksl lyje.

KONTROLIUOJAMOJI
ZONA

1 paveiksl lis. Ženkl , rodan

KONTROLIUOJAMOSIOS
ZONOS PABAIGA

kontroliuojamosios zonos pradži ir pabaig , pavyzdžiai.
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Visos patalpos, esan ios MRAS kontroliuojamojoje zonoje, yra suskirstytos kategorijas.
Patalp kategorija nustatoma atsižvelgiant radiacinius faktorius: išorin apšvit , pavirši
radioaktyv
užterštum radionuklidais ir oro radioaktyv
užterštum , ribini ver ,
nurodyt 1 lentel je, ribose.

1 lentel . Radiaciniai faktoriai
Kontroliuojamos vert s
Doz s galia, Sv/h
Paviršiaus radioaktyvusis užterštumas
spinduliuot
skleidžian iais radionuklidais, Bq/cm2
Paviršiaus radioaktyvusis užterštumas spinduliuot
skleidžian iais radionuklidais, Bq/cm-2
Aerozoli t rinis aktyvumas, Bq/m3

4.1.6.

III
kategorija
Iki
12

II
kategorija
Nuo
Iki
12
56

I
kategorija
Iki
56

40

40

266

266

4

4

20

20

185

185

1110

1110

Priklausomai nuo galimo personalo radiacin s apšvitos laipsnio, visos kontroliuojamosios
zonos patalpos yra skirstomos tris kategorijas:
I kategorijos patalpos – tai yra patalpos, kuriose radiacini parametr vert s atitinka I
kategorijos patalp kriterijus. Ši kambari durys turi b ti nuolat užrakintos, užkertant
keli neteis tam patekimui šias patalpas, jei juose n ra atliekami darbai. I kategorijos
patalp durys gali b ti nudažytos raudona spalva ir papildomai pažym tos radiacinio
pavojaus ženklais bei ženklu „KATEGORIJA“ su raudonu ženklu d l bet kurio radiacinio
faktoriaus. eiti patalp leidžiama tik gavus RSS atsakingo asmens leidim atlikti darbus,
forminant paskyr .
II kategorijos patalpos – tai yra patalpos, jimas kurias leidžiamas siekiant atlikti
periodin jose esan ios rangos prieži . Radiacini parametr ribin s vert s šiose
patalpose atitinka II kategorijos patalp kriterijus. Ši patalp durys gali b ti nudažytos
geltona spalva ir papildomai pažym tos radiacinio pavojaus ženklais bei ženklu
„KATEGORIJA“ su geltonu ženklu d l bet kurio radiacinio faktoriaus. šias patalpas
leidžiama eiti laikantis MRAS galiojan ios tvarkos, su RSS atsakingo asmens leidimu.
III kategorijos patalpos – tai yra darbuotoj nuolatinio buvimo patalpos. Radiacini
parametr ribin s vert s šiose patalpose atitinka III kategorijos patalp kriterijus. Ši
patalp durys pažym tos „KATEGORIJA“ ženklu su žaliomis žym mis. N ra keliama
joki reikalavim dur spalvai.
Patalp kategorijos pateiktos 2 lentel je „Patalp , statini , pastat ir teritorij s rašas pagal
radiacinio pavojaus kategorijas MRAS kontroliuojamojoje zonoje“.
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2 lentel . Patalp kategorijos
Objekto Nr.

Patalpos
Nr.

1.

02

101

2.
3.

02
02

102
103

4.

01/1

103A

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

02
02
02
02
02
02
02
02
03
03

104
105
106
107
108
109
109A
110
111
112

15.

03

113

16.

03

114

17.
18.
19.
20.
21.
22.

03
03
03
03
03
03

115
116
117
118
119
120

23.

01/2

24.
25.
26.

04
05
08

27.

06

28.

07

Nr.

4.1.7.

Patalpos pavadinimas
Radioaktyvi
atliek pakuo saugojimo
patalpa
Dezaktyvacijos patalpa
Pirminis gaubtas
Kiet
radioaktyvi
atliek rezervuaras
(r sys) „r1“
Pirminio gaubto ventiliacijos patalpa
Kesono ventiliacijos patalpa
Remonto patalpa
Valdymo patalpa
Sanitarinis šliuzas personalui
Išmetim or monitoringo rangos patalpa
Bendra Kesono patalpa
Kaminas
Personalo poilsio patalpa
Radiacin s saugos personalo patalpa
Personalo „švari “ drabuži persirengimo
patalpa
Personalo „nešvari “ drabuži persirengimo
patalpa
Radiacin s kontrol s patalpa
Duš patalpa
Radiacin s kontrol s patalpa
Pagalbin patalpa
Pagalbin patalpa
Administracin patalpa
Buv s skyst
radioaktyvi
atliek
rezervuaras „r“
Laikinas rezervuaro „r“ tentinis gaubtas
Buv s dezaktyvavimo pastatas
Personalo portalinio monitorius patalpa
Potencialiai neradioaktyvi
atliek saugojimo
aikštel su stogine
Stogin tuštiems konteineriams

Pagal

KZ kategorija
Pagal
Pagal
užteršt.
aeroz.

I

SZ

SZ

I
I

II
II

III
II

I

I

I

II
II
III
III
III
III
III
III
SZ
III

III
III
III
III
II
III
III
III
SZ
III

III
III
III
III
III
III
III
III
SZ
III

SZ

SZ

SZ

III

III

III

III
III
III
III
SZ
SZ

III
III
III
III
SZ
SZ

III
III
III
III
SZ
SZ

III

III

III

III
SZ
SZ

III
SZ
SZ

III
SZ
SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

Kontroliuojamosios zonos patalpos yra ženklinamos ženklais „KATEGORIJA“, nurodant
radiacijos pavojingus faktorius spalviniu žym jimu, kad kiekvien kart pereinant iš vienos
kontroliuojamosios zonos patalpos kit patalp , b
matomas šios patalpos kategorijos
žym jimas. III kategorijos patalp ženklinimo pagal visus radiacinius faktorius ženklo
pavyzdys parodytas 2 paveiksl lyje. Ženkl spalva - žalia.
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2 paveiksl lis. III kategorijos patalp ženklinimo ženklo pavyzdys.
4.1.8.

Jeigu bet kuris iš objekto radiacini parametr , pažym to ženklu „KATEGORIJA“,
atitinka II arba I kategorij , tada ant žalio ženklo „KATEGORIJA“ žym s klijuojama
atitinkamai geltona arba raudona žym .

4.1.9.

Kontroliuojamosios zonos valdymas MRAS eksploatavimo nutraukimo darb
etape apima šiuos veiksmus:

atlikimo

Veiklos kontroliuojamojoje zonoje kontrol ir reguliavimas;
Radioaktyviojo užterštumo neplatinimo už kontroliuojamosios zonos rib reikalavim
užtikrinimas;
Išorini kontroliuojamosios zonos rib patikslinimas, bei patalp kontroliuojamosios
zonos viduje kategorijos keitimas.
4.1.10.

Veikl kontroliuojamojoje zonoje atlieka:
IAE personalas, atsakingas pagal paskyras ir instrukcijas;
Rangovo statybos ir montavimo, paleidimo, remonto ir kit organizacij personalas, bei
komandiruotas personalas tik pagal paskyras;
Jei reikia, kartu su paskyra užpildomas RS blankas, nurodant personalo radiacin saug
užtikrinan ias priemones;
Atliekant darbus patalpose, kurios pagal bet kur radiacin parametr yra priskirtos prie
I kategorijos, arba jei darbo s lygos darbo vietoje atitinka nustatytus kriterijus KZ I
kategorijos patalpoms, kartu su paskyra užpildomas leidimas atlikti darbus (popierine
forma);
Trumpalaikiai (vienos pamainos) darbai, kurie reikalauja atlikti bent vien iš radiacin s
saugos priemoni , atliekami užpildant nurodymo blank (popierine forma).
Darb MRAS kontroliuojamojoje zonoje forminimo tvarka pateikta 8 skyriuje.

4.1.11.

Siekiant užkirsti keli radioaktyviojo užteršimo plitimui MRAS kontroliuojamojoje zonoje,
numatytos šios technin s ir organizacin s priemon s:
Oro jud jimo krypt užtikrins ventiliacijos sistema, esanti Kesono viduje. Oras
jud s iš švari patalp užterštas;
Oro jud jimo užkardas 102 ir 108 patalpose. Tai technin priemon , kuri neleis,
kad vienu metu b
atidarytos visos patalpos durys/vartai, t.y., nebus leidžiama
nešvariam orui patekti iš nešvarios patalpos švarias.
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rangos, ranki , RA pirmini pakuo , stambiagabari
RA transportavimas iš
sio Pirmin gaubt atliekamas po radiacin s kontrol s atlikimo, naudojant, jei
reikia, papildom apsaugin polietileno pl vel ir gavus RSS personalo leidim ;
rangos, ranki , RA pirmini pakuo , stambiagabari
RA transportavimas iš
pirminio gaubto atliekamas po radiacin s kontrol s atlikimo, naudojant, jei reikia,
papildomas plastikines pakuotes ir gavus RSS personalo leidim ;
4.1.12.

Pirminio gaubto patalpoje iš jime iš saugyklos ir iš jime iš dezaktyvavimo patalpos yra
rengti sanitariniai šliuzai.

4.1.13.

Sanitariniuose šliuzuose bus užtikrinta pavirši radioaktyviojo užterštumo kontrol
naudojant stacionari ar mobili rang , taip pat bus rengtos vietos:
persirengimui ir AAP saugojimui;
rank , asmenin s apsaugos priemoni ir ranki dezaktyvavimui;
radioaktyviosiomis medžiagomis užteršt APP ir ranki surinkimui.

4.1.14.

Atliekant rangos remonto ir technin s prieži ros darbus III ir II kategorijos patalp riboje
bus rengti laikini sanitariniai šliuzai.

4.1.15.

Siekiant užtikrinti radioaktyviojo užterštumo neplatinimo už kontroliuojamosios zonos rib
reikalavimus, visi darbuotojai, išeinantys iš kontroliuojamosios zonos, taip pat ranga,
rankiai ir asmeniniai daiktai, kuriuos darbuotojai išneša ir išveža iš kontroliuojamosios
zonos, transporto priemon s, išvažiuojan ios iš kontroliuojamosios zonos, yra tikrinami d l
radioaktyviojo užterštumo.

4.1.16.

Radiacin s saugos reikalavim poži riu, išnešant (išvežant) rang , medžiagas (toliau ranga) iš kontroliuojamosios zonos leidžiama išnešti (išvežti):
rang , naudojam tik III kategorijos patalpose;
laikinai vežam

4.1.17.

kontroliuojam

zon rang .

Dozimetrinio leidimo išnešti (išvežti) medžiagas ( rang ) iš KZ išdavimo tvarka:
ranga išnešama (išvežama) pagal raštišk leidim , išduot atsakingu RS darbuotoj ;
dozimetrinis leidimas išduodamas pagal atlikto išnešamos (išvežamos)
radiacinio tyrimo, kuris atliekamas dalyvaujant rangos savininkui, rezultatus;

rangos

dozimetrinis leidimas išduodamas prieš pat išvežim (išnešim ) ir laikomas
galiojan iu išdavimo dien , jei yra individualus RS atsakingo darbuotojo parašas.
Draudžiama išvežti (išnešti) medžiagas, rang , rankius ir kt, išskyrus asmeninius
daiktus (laikrodžiai, rašikliai, akiniai, leidimai, raštin s reikmenys, dokumentai) iš
kontroliuojamosios zonos be RSS dozimetrinio leidimo!

Radiacin kontrol ir monitoringas
Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos griovimo, radioaktyvi
atliek iš mimo ir transportavimo metu
4.1.18.

Sutartis 14-313.19.20
Radiacin s saugos programa

TE-29-TP-RS-01
Rev. 04

Data: 2020-01-20 Puslapis 14 iš 59

Medžiag ir rangos išnešimo (išvežimo) iš kontroliuojamosios zonos forma pateikta
žemiau. Leidime turi b ti nurodytos maksimalios išmatuot parametr vert s kiekvienam
išnešamos rangos (medžiagos) vienetui.
LEIDIMAS NR. __________________
Išduotas __________________________
išeiti, išnešti, išvežti iš KZ
Pavadinimas, tipas,
prek s ženklas,
gamyklinis Nr,

Kiekis

Matavim rezultatas

Matavimo laikas_________________ matavimo
vieta____________
adresu ___________________________
RS atsakingas darbuotojas _________
201__ - ___ - ___

4.1.19.

rangos, paruoštos išvežimui, dozimetrini matavim tvarka ir išnešamos (išvežamos)
rangos išvežimo (išnešimo) iš kontroliuojamosios zonos tvarka:
paraiškos išvežamos rangos preliminariam radiaciniam tyrimui atlikti pateikimas
rangos savininkui arba asmeniui, atsakingam už išvežim . Paraiškoje nurodoma
rangos saugojimo vieta (III kategorijos patalpos), vienet skai ius, panaudojimas
technologiniame procese, išvežimo (išnešimo) iš kontroliuojamosios zonos tikslas.
Vienetiniam rangos, ranki , medžiag išnešimui išankstin paraiška neb tina, o
dozimetrinis leidimas išduodamas atlikus matavimus išnešimo dien ;
pagal preliminaraus tyrimo rezultatus ir jei reikia išvežti (išnešti) daugiau nei 10
rangos element , rangos savininkas arba už išvežim atsakingas asmuo pateikia RSS
rangos s raš . S raše nurodomas
rangos pavadinimas, tipas (prek s
ženklas)/inventorinis numeris ir kiekis. rangos s rašas išvežimo (išnešimo) metu
pridedamas prie dozimetrinio leidimo;
išvežamos rangos radiacinis tyrimas apima šiuos matavimus:
gama ir neutron spinduliuot s doz s galia nuo rangos 10 cm atstumu. Matavimai
atliekami nuo viso rangos paviršiaus;
bendras rangos pavirši užterštumas alfa ir beta radionuklidais, išmatuotas
tiesioginiu matavimu. Matavimai atliekami visam rangos paviršiui;

Radiacin kontrol ir monitoringas
Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos griovimo, radioaktyvi
atliek iš mimo ir transportavimo metu

Sutartis 14-313.19.20
Radiacin s saugos programa

TE-29-TP-RS-01
Rev. 04

Data: 2020-01-20 Puslapis 15 iš 59

rangos paviršiaus nefiksuotas užterštumas alfa ir beta radionuklidais išmatuojami
tepin li metodu. Tepin liai imami vietose, kur paviršiaus užterštumas viršija
nustatytas vertes (žr. punkt aukš iau);
dozimetrinio leidimo išdavimas pagal radiacinio tyrimo rezultatus. Tyrimo rezultatai
neturi viršyti nustatyt kontrolini lygi medžiagos ( rangos) išnešimui (išvežimui) iš
kontroliuojamosios zonos. Priešingu atveju atliekamas rangos dezaktyvavimas, kol
bus pasiekti norimi rezultatai. Jei dezaktyvavimo atlikti ne manoma, rang išvežti
(išnešti) draudžiama.
4.1.20.

rangos, medžiag , ranki ir kt. išnešimas (išvežimas) iš KZ, aplenkiant sanitarin s
kontrol s punkt , vykdomas tik dalyvaujant RS atsakingam darbuotojui.

4.1.21.

Po to, kai atsakingas RS darbuotojas išduoda leidim rangai išnešti (išvežti), rangos
savininkas yra atsakingas už rangos neužterštum radioaktyviosiomis medžiagomis ir
rangos transportavim .

4.1.22.

Jei reikia išnešti (išvežti) personal iš KZ medicinos staig ( vykus pramoninei avarijai,
staigus sveikatos pablog jimas, mirtis), nustatoma ši tvarka:
Greitosios pagalbos darbuotojai prie jimo KZ užsideda vienkartines AAP ir nueina
pas pacient suteikti pirm pagalb .
Jei reikia evakuoti personal
medicinos staig , atsakingas RS darbuotojas atlieka
sužeist
ir medicinos personalo radiacin tyrim . Radiacinis tyrimas apima:
sužeist
ir medicinos personalo gama spinduliuot s doz s 10 cm atstumu nuo
no paviršiaus matavimas. Matavimai atliekami visame k no paviršiuje;
sužeist
ir medicinos personalo atvir k no zon ir drabuži bendras paviršiaus
užterštumas alfa ir beta radionuklidais, išmatuotas tiesioginiu matavimu.
Matavimai atliekami visame k no paviršiuje;
Pagal tyrimo rezultatus, išduodamas dozimetrinis leidimas darbuotojui išvežti (išnešti).
Jei aptinkamas užterštumas, dozimetriniame leidime nurodoma sužeistojo užteršta
no ar darbo drabuži dalis.
Išeinant iš KZ, greitosios medicinos pagalbos darbuotojai palieka vienkartines APP
atsakingiems RS darbuotojams, kad b
galima atlikti radiacin kontrol , nustatyti
užterštumo laipsn ir tolimesn j šalinim .
Kai lydintis MRAS darbuotojas pristato darbuotoj
medicinos staig , užteršti
sužeistojo darbo drabužiai paimami, supakuojami maišus ir pristatomi MRAS KZ
šalinimui.

4.1.23.

Personalo jimas kontroliuojam zon ir iš jimas iš jos vyksta per sanitarin s kontrol s
punkt ir yra ribojamas administracin mis priemon mis bei fizin s apsaugos barjerais.
Išsamus MRAS sanitarin s kontrol s režimo organizavimo aprašymas pateiktas dokumente
EK2019-1-XX-GP-RS_AR-2.

4.1.24.

Technologinis procesas nenumato transporto priemoni važiavimo
kesono pastato
kontroliuojam
zon . Jei reikia važiuoti kontroliuojam
zon ir iš jos išvažiuoti,
transporto priemon s bus leidžiamos per jimo vartus, o jimo dozimetrin kontrol
nebus vykdoma, ta iau bus laikomasi ši reikalavim :
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Transporto priemon s važiavimas, pakrovimas, iškrovimas, transporto priemon s
išvažiavimas iš KZ atliekamas nuolat kontroliuojant radiacin s saugos personalui;
Dozimetrin transporto maršruto paviršiaus užterštumo kontrol kontroliuojamojoje
zonoje per transporto priemoni maršruto prieš kiekvien važiavim ;
Transporto priemoni dozimetrin
Dozimetrin kontrol turi apimti:

kontrol

prieš kiekvien

išvažiavim

iš KZ.

gama ir neutron spinduliuot s doz s galios matavimas 10 cm atstumu nuo
transporto priemon s paviršiaus;
bendras pavirši užterštumas alfa ir beta radionuklidais, išmatuotas tiesioginiu
matavimu;
nefiksuotas paviršiaus užterštumas alfa ir beta radionuklidais, išmatuotas tepin lio
metodu. Tepin liai imami vietose, kur paviršiaus užterštumas viršija nustatytas
vertes (žr. p. aukš iau);
aukš iau nurodyti parametrai matuojami transporto priemon s galimo užterštumo
vietose, transporto priemon s pakrovimo, iškrovimo metu. Mažiausiai, turi b ti
kontroliuojamas rat paviršius, pakopos
kabin , kabinos dur rankel s,
personalo lipimo transporto priemon ir išlipimo iš transporto priemon s darb
metu vietos ir kitos vietos, kurios gali b ti užterštos (pagal radiacin s saugos
personalo, atlikusio darb kontrol , sprendim ).
Vairuotojui KZ leidžiama palikti transporto priemon s kabin tik rangos (atliek )
pakrovimo (iškrovimo) metu.
Transporto priemon s vairuotojui, priklausan iam „Gyventoj “ kategorijai, leidžiama
važiuoti KZ tik su palydovu, kuris gali b ti „A“ kategorijos MRAS darbuotojas.
Palydovas yra atsakingas už tai, kad vairuotojas laikyt si radiacin s saugos
reikalavim , elgesio reikalavim kontroliuojamojoje zonoje, apr pina vairuotoj AAP
(antba iais, pirštin mis) transporto priemon s iškrovimo ar pakrovimo metu.
Personalas, dalyvaujantys transporto priemon s iškrovime (pakrovime), dirbantys su
ja, privalo d ti švarius bat antba ius.
Transporto priemon s vairuotojas privalo tur ti TLD dozimetr .
4.1.25.

MRAS kontroliuojamosios zonos išorin s ribos bus tikslinamos nuolat, o nesilaikant 4.1.2
punkto reikalavim , situacija nedelsiant bus analizuojama, siekiant nustatyti neatitikimo
priežastis, ir bus imtasi korekcini priemoni (pavyzdžiui, inžinerini priemoni taikymas,
pavirši dezaktyvavimas, kontroliuojamosios zonos ribos ar kategorijos pakeitimas),
kuriomis b
pašaliama nustatyta neatitiktis. Sprendimas pakeisti kontroliuojamosios
zonos ribas ar patalp kategorij , kuris gali tur ti neigiamos takos darbuotoj apšvitai
(pavyzdžiui, patalpos kategorijos keitimas iš III II ar I), gali b ti priimtas tik tuo atveju,
jeigu, atlikus analiz nustatoma, kad neatitikties ne manoma pašalinti kitomis protingomis
priemon mis.

Reikalavimai personalui
4.1.26.

Visus darbus MRAS atliks „A“, „B“ ir “Gyventoj “ kategorijos darbuotojai.
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„A“ ir „B“ kategorijos darbuotojams priskiriami MRAS darbuotojai ir komandiruoti
darbuotojai, atliekantys darbus kontroliuojamojoje zonoje. Reikalavimai „A“ kategorijos
darbuotojams:
ne jaunesni kaip 18 met ;
neturintys kontraindikacij pagal medicinin s apži ros rezultatus darbui su JSŠ.
Medicinin s apži ros tvark ir terminus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija;
apmokyti RS taisykli , norm ir reikalavim , su žini patvirtinimu (atestacija);
dozi ribos „A“ kategorijos darbuotojams:
metin defektin doz gali viršyti 6 mSv;
lygiavert doz , kuri gauna akies l šiukas, gali viršyti 15 mSv;
lygiavert doz odai ar gal ms gali viršyti 150 mSv.
Reikalavimai „B“ kategorijos darbuotojams:
ne jaunesni kaip 18 met ;
apmokyti RS taisykli , norm ir reikalavim , su žini patvirtinimu (atestacija);
dozi ribos „B“ kategorijos darbuotojams:

4.1.28.

metin defektin doz negali viršyti 6 mSv;
lygiavert doz , kuri gauna akies l šiukas, negali viršyti 15 mSv;
lygiavert doz odai ar gal ms negali viršyti 150 mSv.
„A“ kategorijos darbuotojai gali atlikti tokius darbus:
rangos ir statybini konstrukcij montavimas ir išmontavimas;
rangos ir statybini konstrukcij serviso technin prieži ra ir remontas;
rangos dezaktyvavimas;
radioaktyvi

atliek ir medžiag tvarkymas;

jonizuojan iosios spinduliuot s šaltini tvarkymas.
„B“ kategorijos darbuotojai gali atlikti tokius darbus:
rangos ir statybini konstrukcij montavimas ir išmontavimas;
rangos ir statybini konstrukcij serviso technin prieži ra ir remontas.
4.1.29.

Komandiruotiems darbuotojams papildomai keliami šie reikalavimai:
kiekvienas darbuotojas privalo tur ti komandiruoto darbuotojo apšvitos dozi pas ,
kur išduoda Radiacin s saugos centras (RSC);
tre iosios šalies organizacija turi tur ti, o jei neturi, turi gauti VATESI išduot
licencij arba laikin leidim vykdyti veikl jonizuojan iosios spinduliuot s s lygomis
branduolin s energetikos objektuose (toliau - licencija);
„Licencijos ...“ priede turi b ti pateiktas komandiruot TŠO darbuotoj , turin
dirbti IAE objektuose jonizuojan iosios spinduliuot s s lygomis, s rašas;

teis

TŠO, siun ianti darbuotojus
IAE, turi tur ti susitarim d l radiacin s saugos
užtikrinimo tarp V IAE ir tre iosios šalies organizacijos, kuriame apibr žtos
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organizacin s ir technin s priemon s, užtikrinan ios RS komandiruot
darbo metu IAE objekt kontroliuojamojoje zonoje (VATESI prašymu).

darbuotoj

4.1.30.

IAE ir TŠO darbuotojams, neišlaikiusiems periodin s medicinin s apži ros, mokymo ir
atestacijos pagal RS taisykles, neleidžiama savarankiškai dirbti kontroliuojamojoje zonoje.

4.1.31.

„Gyventoj “ kategorijos darbuotojams priskiriami darbuotojai, kurie nuolat arba laikinai
dirba IAE objektuose ir ra priskiriami „A“ kategorijai – užsienio bei Lietuvos moni
ir organizacij specialistai, ekspertai, konsultantai, vadybininkai, projektuotojai, projekt
vadovai, inžinieriai ir techniniai darbuotojai, vykdantys sutartis ir projektus, skaitant
mokslinius tyrimus, taip pat asmenys, vykdantys valstybin reguliavim ir kontrol
branduolin s ir radiacin s saugos srityje, taip pat studentai ir mokiniai, atliekantys
praktinius mokymus IAE KZ. Reikalavimai „Gyventoj “ kategorijos darbuotojui:
ne jaunesni kaip 18 met ;
ribin metin efektin doz neturi viršyti 1 mSv.

4.1.32.

„Gyventoj “ kategorijos darbuotojai negali atlikti toki darb :
rangos montavimo ir išmontavimo;
rangos ir statybini konstrukcij pilno remonto ir technin s prieži ros I, II ir II
kategorijos patalpose, išskyrus 4.1.37 punkte nurodytus darbus;
dezaktyvavimo;
radioaktyvi

atliek ir medžiag tvarkymo;

jonizuojan ios spinduliuot s šaltini tvarkymo.
4.1.33.

Darbuotojai, nepriskiriami „A“ arba „B“ kategorijai, bet pagal reikalavimus (4.1.35,
4.1.36. p.) priklausantys „Gyventoj “ kategorijai, gali atlikti atskiras trumpalaikes rangos
ir konstrukcij remonto ir technin s prieži ros operacijas KZ ir III kategorijos patalpose.
Dirbti leidžiama tik su „A“ kategorijos darbuotojo, paskirto IAE padalinio sakymu,
palyda. Lydintis asmuo yra atsakingas už darbuotojo radiacin saug ir privalo užtikrinti,
kad darbuotojai, atliekant darbus KZ, laikyt si IAE objektuose nustatyt vidin s tvarkos
taisykli . Licencijos arba laikino leidimo atlikti darbus jonizuojan ios spinduliuot s
lygose šiuo atveju nereikia. Organizacija, kuri pareigojo darbuotoj atlikti rangos
technin s prieži ros ir remonto operacijas IAE objektuose, privalo pateikti RSS
informacij apie esam darbuotojo apšvitos doz , gaut einamaisiais metais ne IAE.

4.1.34.

Prie lankytoj priskiriami ekskursij , delegacij dalyviai ir atskiri asmenys – valstybini
reguliavimo institucij , nesusijusi su branduoline ir radiacine sauga, atstovai, teis tai
atvykstantys IAE. Reikalavimai lankytojams:
ne jaunesni kaip 18 met ;
taikoma ribin s metin s doz s riba, atsižvelgiant j bendr radiacin fon – 0,2 mSv

4.1.35.

„Gyventoj “ ir „Lankytoj “ kategorijos darbuotojams leidžiama b ti KZ tik su „A“
kategorijos IAE darbuotoj palyda. IAE darbuotojai, lydintys personal , kuriam taikomos
dozi ribos, nustatytos „Gyventoj “ ir „Lankytoj “ kategorijos darbuotojams, bei lydintys
Tarptautin s atomin s energijos agent ros (TATENA), Europos atomin s energijos
bendrijos (Euroatom), VATESI, Radiacin s saugos centro inspektorius, pareig nus,
atliekan ius valstybin reguliavim ir prieži , yra atsakingi už:
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RS užtikrinimo reikalavim laikymosi kontrol (kontrol atlieka lydintis asmuo);
laiku pristatyti lydimus asmenis individualios dozimetrijos kontrolei;
TLD dozimetr , išduot lydimiems asmenims, perdavim matavimui;
rangos (medžiag , ranki , kino ir fotografijos rangos, naudojamos objekt
filmavimui) išnešimo (išvežimo) už KZ rib taisykli laikym si.
Tvarka sanitarin s kontrol s punkte
4.1.36.
Siekiant užtikrinti radioaktyviojo „užteršimo“ nepasklidimo už MRAS KZ rib
reikalavimus, projekte numatyta rengti sanitarin s kontrol s punkt , kuris yra sanitarinis
barjeras tarp KZ ir SZ.
4.1.37.

Sanitarin s kontrol s punktas – modulin s surenkamos konstrukcijos, pagamintos iš
konteineri , kuriuose yra visa ranga ir kurios yra paruoštos eksploatuoti.

4.1.38.

Sanitarin s kontrol s punktas skirstomas dvi zonas - „švari “ ir „užteršt “. „Švarioje“
zonoje asmenini daikt spinta turi b ti užrakinta. „Užterštoje“ zonoje draudžiama
užrakinti spint , skirt pagrindini AAP komplektui.

4.1.39.

Sanitarin s kontrol s punkte yra renginiai, skirti matuoti darbo drabuži , smulki ranki
ir asmenini daikt (rakt , paso ir kt.), bei darbuotoj , esan MRAS KZ, k no paviršiaus
užterštum .

4.1.40.

Išsamus paviršiaus užterštumo matavimo priemoni ir radiacin s kontrol s rangos
aprašymas pateiktas EK2019-1-XX-GP-RS_AR-1 ir EK2019-1-XX-GP-RS_TS-1.

4.1.41.

Norint patekti KZ reikia atlikti:
prieš barjer nusiauti batus ir prieiti prie individualios spintel s esan ios sanitarin s
kontrol s punkto „švarioje“ zonoje;
nusirengti, apsiauti pakaitin avalin , palikti asmeninius daiktus, užrakinti spint ir
pereiti „užteršt “ zona;
užsid ti pagrindini AAP komplekt ir apsimovus kojines (rankose nešantis spec.
batus) prieiti prie jimo KZ;
už barjero apsiauti spec. batus, nepadedant koj kojin se ant grind ;
pasiimti individual TLD ir elektronin dozimetrus.

4.1.42.

Išeinant iš KZ reikia:
palikti individualus TLD ir elektroninius dozimetrus atitinkamame stovo langelyje;
patikrinti spec. drabuži ir avalyn s radioaktyviojo užterštumo lyg matavimo
renginiu priešais jim
sanitarin s kontrol s punkt . renginio signalizacijai
suveikus, nustatyti užterštas sritis;
nusiimti užterštas AAP ir sud ti maišus, pastatytus patalpoje;
jei spec. drabužiai yra „švar s“, nusiauti spec. avalyn ir nededant koj ant grind .
Nešantis rankose spec. avalyn , su kojin mis nueiti persirengimo viet , esan
„užterštoje“ sanitarin s kontrol s punkto dalyje, nusirengti ir apsiavus pakaitin
avalyn nueiti dušo patalp ;
atlikti sanitarin rank ir k no apdorojim dušo ir praustuv patalpoje, esant
tinybei naudojant dezaktyvavimo priemones;
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patikrinti k no ir asmenini daikt (leidimas, raktai ir kt.) užterštum naudojant
radiacin s kontrol s rengin ;
suveikus radiacin s kontrol s renginiui, nustatyti užterštas k no vietas ir atlikti
pakartotin dezaktyvacij . Pakartotinai patikrinti k no ir asmenini daikt
užterštum naudojant radiacin s kontrol s rengin ;
dušo patalpoje atlikti viso k no dezaktyvavim tokia seka: rankos, galva, k nas;
jeigu užterštumo n ra, pereiti „švari “ sanitarin s kontrol s punkto dal , apsirengti
asmeninius drabužius ir apsiauti avalyn bei išeiti iš sanitarin s kontrol s punkto.
4.1.43.

Tuo atveju, jeigu užterštumo ne manoma savarankiškai pašalinti nuo k no paviršiaus,
darbuotojas turi kreiptis RSS personal ir toliau veikti pagal jo nurodymus. RSS
darbuotojo veiksmai turi b ti tokie:
naudojant nešiojamuosius renginius gama spinduliuot s doz s galios ir paviršinio
alfa beta spinduliuojan iais radionuklidais užterštumo matavimui, atlikti viso k no
paviršiaus matavimus, ypating d mes skiriant k no dalims su plauk danga (galva,
barzda, sai ir kt.), taip pat nag plokštel ms ant rank ir koj ir galimos žaizdoms
bei br žimams. Matavimai atliekami tiesiogini matavim metodu;
nustatyti paviršinio užterštumo vietas, nurodyti darbuotojui, kad toki viet yra, ir
pareikalauti, kad jis atlikt dezaktyvavim naudojant dezaktyvavimo tirpalus;
jei ne manoma atlikti dezaktyvavimo ar nustatyti vidinio užterštumo fakto, išduoti
leidim išeiti iš MRAS teritorijos 4.1.20 punkte nurodyt form ir nusi sti darbuotoj
ŽSS.

4.1.44.

Sanitarin s kontrol s punkte draudžiama:
patekti „užteršt “ zon apsirengus asmeniniais drabužiais ir patekti „švari “ zon
apsirengus darbo drabužiais ir spec. batais;
išeiti iš „užterštos“ zonos „švari “ neatlikus radiacin s kontrol s;
išnešti daiktus, instrumentus, rankius, kino ir foto rang iš KZ per sanitarin s
kontrol s punkt be rašytinio dozimetristo leidimo. Leidimo išnešti (išvežti)
medžiagas ir rangos iš KZ išdavimo tvarka ir forma pateiktos 4.1.17-4.1.20
punktuose.

4.1.45.

Personalas, atliekantis darbus KZ, yra atsakingas už sanitarin s kontrol s režimo
reikalavim vykdym .

4.1.46.

Radiacin s saugos reikalavim nesilaikymo ar pažeidimo MRAS atvejais darbuotojui
taikoma administracin atsakomyb .

Pagrindiniai reikalavimai atliekant darbus kontroliuojamojoje zonoje
4.1.47.
Personalas privalo
darbo viet eiti tiesioginiu darbuotojo vadovo nurodytu keliu,
neatidaryti ir ne eiti II ir I kategorij patalpas negav s atitinkamo leidimo.
4.1.48.

Personalas turi b ti ypa atidus garso ir šviesos signalams bei žinoti j paskirt . Jei darbo
vietoje suveikia radiacin s kontrol s rengini signalizacija (dega raudonas signalas arba
suveikia garsinis signalas), reikia:
nedelsiant nutraukti darb ;
išeiti iš patalpos, prieš tai atjungus elektros prietaisus, užblokavus besiliejant vanden
ir nuleidus krovin ;
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informuoti dozimetrist ir toliau vykdyti jo nurodymus.
4.1.49.

Atliekant darbus, laikytis saugos priemoni , nurodyt darb atlikimo leidime, paskyroje ar
nurodyme, šiam darbui atlikti naudoti papildomas RSS personalu paskirtas AAP.
MESIO: Prieš pradedant darbus, atliekamus naudojant papildomas AAP, ant
pagrindini darbo drabuži (kr tin s kišen je) pritvirtinti individualius dozimetrus (TLD,
elektroninius dozimetrus) po papildom AAP, j apsaugai nuo radioaktyvaus paviršiaus
užterštumo, tuo pa iu patikrinti dozimetr fiksavimo patikimum . Aki išorin s apšvitos
dozimetras turi b ti nešiojamas aki lygyje, kuo ar iau aki . Reikia nuolat steb ti
individualaus elektroninio dozimetro parodymus ir signalizacij .

4.1.50.

Zonoje, kurioje yra aukštas spinduliuot s lygis, reikia iš anksto suplanuoti b simo darbo
tvark , jei manoma ištobulinti j treniruoklyje, ir atlikti per kuo trumpesn laik . Aukštas
spinduliuot s lygis suprantamas kaip tokia doz s galia darbo vietoje, kurioje atliekant
darbus personalo apšvita gali viršyti nustatytas ribas. Prie ši darb galima priskirti JSŠ
šalinim .

4.1.51.

Išnešant rankius, medžiagas, rang iš I kategorijos patalp II kategorijos patalpas arba iš
II kategorijos patalp
III kategorijos patalpas, reikia pranešti RSS atstovui, kad b
atlikta išnešam ranki , medžiag , rangos dozimetrin kontrol . Be dozimetrin s
kontrol s daiktus išnešti yra draudžiama.

4.1.52.

Užteršt rang reikia apvynioti plastiku arba nustatyta tvarka naudoti apsauginius
konteinerius, tam kad b
išvengta patalp radioaktyviojo užterštumo galimyb s. rangos
pavirši užterštumo kriterijai pateikti 3 lentel je.

Antrini radioaktyvi
atliek tvarkymo tvarka
4.1.53.
Atliekant pakuo
ir konteineri su KRA tvarkym , bei MRAS rangos technin prieži
ir remont , dezaktyvavim ir patalp valym , numatoma, kad susidarys nedidelis kiekis
labai mažo aktyvumo A klas s antrini KRA ( 0,2 mSv/h), bei skyst
radioaktyvi
labai mažo aktyvumo atliek ( 4,0E+05 Bq/l).
4.1.54.

MRAS antrines KRA sudarys:
Naudotos AAP ir drabužiai (audinys, plastikas, popierius);
Pakavimo medžiagos (plastikai);
Valymo medžiagos (audinys, popierius);
Filtruojan ios medžiagos;
Technin s prieži ros ir remonto metu pakeistos mechanin s ir elektrin s rangos dalys.

4.1.55.

Naudoti darbo drabužiai, batai ir rankšluos iai bus r šiuojami ir surenkami plastikinius
maišus. Jie bus išsiun iami speciali IAE skalbykl karštam ir šaltam skalbimui. Jei po
skalbimo drabuži užterštumo lygis viršys leistinus lygius, tai tokie drabužiai
klasifikuojami kaip RA ir bus šalinami.

4.1.56.

Antrin ms KRA rinkti MRAS KZ bus naudojamos standartin s 200 litr statin s, kurios
bus rengtos specialiai rengtose vietose pirminio gaubto patalpoje, dezaktyvavimo
patalpoje ir sanitarinio šliuzo patalpoje. Degios ir nedegios KRA bus renkamos statin se
atskirai.
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KRA statin s bus specialiai pažym tos šia

statin s numeris;
atliek klas ;
atliek tipas (degios, nedegios);
radiacinio pavojaus ženklas.
4.1.58.

Darbo brigados personalas technologinio proceso metu arba atliekant remonto darbus
susidaran ias antrines KRA pristatys surinkimo viet . Bus laikomasi šios tvarkos:
atlikti atliek dozimetrin kontrol ;
patalpinti atliekas plastikinius maišus, suskirstant jas degias ir nedegias;
uždaryti maišus;
pristatyti atliekas surinkimo viet ir pakrauti statin .

4.1.59.

Užpildžius statines antrin mis KRA, jos uždaromos dang iais ir sudedamos
transportavimo konteiner transportavimui IAE.

4.1.60.

MRAS eksploatavimo nutraukimo metu, susidarys šios SRA:
Duš ir praustuv nuotekos.

4.1.61.

KRA surinkimo ir saugojimo renginiai ir konteineriai dezaktyvuojami naudojant šlapias
sorbento medžiagas (audinius, popierinius rankšluos ius). Šis dezaktyvavimo b das
numato naudoti nedidel kiek skys , kuriuos absorbuos dezaktyvacijai naudojamos
medžiagos. D l to, dezaktyvuojant rang ir konteinerius, skirtus surinkti ir saugoti KRA,
susidarys ne skystos, o dr gnos kietos degios atliekos.

4.1.62.

Nuotekos iš MRAS duš ir praustuv bus surenkamos surenkamuosius bakus. Nuotekos
transportuojamos tvarkymui, pagal galiojan ias proced ras, IAE .

KRA transportavimo konteineri tvarkymo tvarka
4.1.63.

Visos MRAS eksploatavimo nutraukimo darb atlikimo metu susidariusios KRA bus
supakuotos standartines 200 litr statines ir transportuojamos IAE transportavimo
konteineriuose specialiai rengtomis transporto priemon mis. Stambiagabaritin s atliekos,
bei netelpantys 200 litr statines uždar panaudot JSŠ savo biologin je apsaugoje bus
dedami tiesiai transportavimo konteinerius ir transportuojami IAE.

4.1.64.

Prieš pakraunant transportavimo konteiner bus atliekama vis statini su KRA radiacin
kontrol . Bus atlikti gama ir neutron spinduliuot s doz s galios bei nefiksuoto paviršiaus
užterštumo matavimai. Jei reikia, bus atliekamas pakuot s dezaktyvavimas.

4.1.65.

Transportavimo konteineris su KRA IAE bus vežamas viešaisiais keliais, laikantis
Saugaus radioaktyvi
medžiag transportavimo taisykli Nr. SSR-6 reikalavim :
gama spinduliuot s doz s galia nuo transportuojamo konteinerio paviršiaus, išmatuota
bet kuriame taške, neturi viršyti 2 mSv/h;
paviršiaus užterštumas, išmatuotas bet kuriame transportavimo konteinerio taške,
neturi viršyti 4 Bq/cm2 ,
spinduliuojantiems radionuklidams ir 0,4 Bq/cm2
spinduliuojantiems radionuklidams.
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Jei antrini KRA transportavimo konteinerio išorinio paviršiaus užterštumas viršija
nurodytas vertes, bus atliktas išorinio konteineri paviršiaus dezaktyvavimas.

Asmenin s higienos taisykl s
4.1.67.

Jei atsiranda odos pažeidim , reikia nutraukti darb ir kreiptis medicinos staig .

4.1.68.

Lankantis tualete, pirmiausia reikia patikrinti rankas, ar n ra radioaktyvaus užterštumo, ir,
jei reikia, jas dezaktyvuoti.

4.1.69.

MRAS KZ DRAUDŽIAMA:
ti be pagrindini AAP komplekto;
ti be individualaus TLD dozimetro (išimtis - lydimi ekskursantai);
valgyti maist , kramtyti gum , naudoti kosmetik , gerti (išskyrus rengtus vandens
taškus), r kyti ar naudoti uostom tabak KZ patalpose;
patekti KZ asmeniniais drabužiais ir nešti asmeninius daiktus: krepšius, portfelius,
mobiliuosius telefonus, išskyrus raktus, akinius, leidimus;
pažeisti nustatyt radiacinio pavojaus ženkl reikalavimus;
po grind , sien , rangos ir ranki
tualetus, dušus;
išnešti (išvežti) daiktus, rang
leidimo.

dezaktyvavimo panaudot

vanden supilti

ir medžiagas iš KZ be RSS išduoto dozimetrinio

4.2.

Stebimoji zona

4.2.1.

Maišiagalos radioaktyvi
atliek saugyklos stebimoji zona (SZ) apima dal sanitarin s
kontrol s punkto patalp (personalo „švari “ drabuži patalp Nr. 113, pagalbin patalp
Nr. 119) personalo poilsio ir šildymo patalp Nr. 111, administracin patalp Nr. 120,
buvus dezaktyvavimo pastat , portalinio personalo monitoriaus patalp ir MRAS
teritorij .

4.2.2.

jimas SZ (prieš jim ar važiavim
MRAS teritorij ) turi b ti pažym tas užrašu
„STEBIMOJI ZONA“. Užrašo vaizdas parodytas 3 paveiksl lyje.

STEBIMOJI
ZONA
3 paveiksl lis. Užrašo stebimosios zonos žym jimo pavyzdys.
4.2.3.

jimas SZ iš KZ pus s nurodomas KZ pabaigos ženklu, parodytu 1b paveiksl lyje.
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4.2.4.

SZ vietos, esant kuriose gali b ti viršyta metin efektin 1 mSv doz , yra papildomai
žymimi ženklu „Pagrindinis jonizuojan iosios spinduliuot s ženklas“. RSS personalas yra
atsakingas už toki viet nustatym .

4.2.5.

SZ radiacinio pavojaus faktoriai paprastai neviršija „Gyventoj “ kategorijos asmenims
nustatyto lygio, t.y. j praktiškai n ra. Šie lygiai gali b ti viršijami avarini situacij atveju
arba pažeidžiant radiacin s saugos taisykles vykdant technologinius procesus,
transportuojant ir saugojant rang , medžiagas, RA, JSŠ ir kt.

4.2.6.

Norint vertinti, ar statiniai, j patalpos ir MRAS teritorija yra tinkamai priskirti SZ,
radiologin s s lygos bus stebimos pagal darbo viet monitoringo program EK2019-1XX-GP-RS_NI-1.

4.2.7.

KZ ir SZ ribos ir joms keliami radiacin s saugos reikalavimai periodiškai bus perži rimi
atsižvelgiant radiacin b kl .

4.2.8.

Objekto (teritorijos) priskyrimas iš SZ KZ yra išimtinis atvejis ir turi b ti pagr stas
alternatyvi variant analize, atsižvelgiant ALARA princip ir ekonomines išlaidas arba
netenkinant objekto SZ priskyrimo reikalavim . Tokiais išskirtiniais atvejais gali b ti JSŠ
iškritimas iš apsauginio konteinerio arba SRA išsipylimas transportavimo metu.

4.2.9.

Išeinan
iš KZ darbuotoj , asmen , nuolat ar laikinai dirban
BEO, išnešam ar
išvežam daikt ir išvažiuojan
transporto priemoni radiologin kontrol bus atliekama
nuolat naudojant jonizuojan iosios spinduliuot s aptikimo renginius. Pavirši užterštumo
kriterijai pateikti 3 lentel je.
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DARBUOTOJ IR PERSONALO DARBO VIET APŠVITOS KONTROL

Darbuotoj ir darbo viet apšvitos kontrol s tikslas yra vertinti radiacin s saugos priemoni
efektyvum , siekiant sukurti saugias darbo s lygas, remiantis LDG, oro ir pavirši radioaktyviojo
užterštumo, bei darbuotoj vidinio ir išorinio apšvitos dozi sisteming matavim rezultat analize.
5.1.

Darbuotoj apšvitos kontrol

5.1.1.

Darbuotoj vidin s ir išorin s apšvitos dozi kontrol vykdo RSS personalas.

5.1.2.

Individuali personalo išorin s apšvitos kontrol
atliekama naudojant TLD
termoliuminescencinius ir elektroninius dozimetrus. JSŠ iš mimo, perk limo ir
transportavimo darbams naudojami special s dozimetrai, skirti vertinti akies l šiuko ir
gal ni apšvit .

5.1.3.

Darbuotojams, kuri metin efektin doz gali viršyti 30 % ribin s doz s, naudojami
special s dozimetrai, skirti vertinti akies l šiuko apšvit .

5.1.4.

Special s dozimetrai, skirti vertinti gal ni apšvit , naudojami rankiniu b du išimant
JSŠ, juos perkeliant ar transportuojant.

5.1.5.

Individual s elektroniniai dozimetrai naudojami viso personalo, atliekan io darbus kesono
viduje, apšvitos dozi kontrolei.

5.1.6.

Individuali vis MRAS darbuotoj vidin s apšvitos kontrol atliekama pagal IAE ŽSS
gama-spektrometrin matavimo sistem . Kontrol s tikslas yra gauti informacij apie
patekusi k
(arba jo atskirus organus) radionuklid kiek , nustatyti vidin apšvitos
doz , bei laiku nustatyti padid jusio radionuklid lygio organizme atvejus ir neleisti viršyti
nustatyt ribin doz .

5.1.7.

Visi darbai, kuriuos atlieka „A“ ir „B“ kategorijos darbuotojai KZ, atliekami gaunant ne
daugiau kaip 0,2 mSv per dien .

5.1.8.

„A“ ir „B“ kategorijos personalui pagal leidim
apribojimai:

atliekan iam darbus taikomi šie

personalui, kurio skirtumas tarp esamos ir ribin s metin s doz s yra mažesnis nei 3,0
mSv, leidžiama dirbti gaunant ne didesn apšvitos doz negu 0,05 mSv/dien ;
personalui, kurio skirtumas tarp esamos ir ribin s metin s doz s yra mažesnis nei 1,0
mSv, leidžiama dirbti gaunant ne didesn apšvitos doz negu 0,01 mSv/dien ;
leidžiant atlikti darbus gaunant mažesn apšvitos doz negu negu 0,05 mSv/dien ,
individuali darbuotojo doz yra kontroliuojama elektroniniu dozimetru (papildomai
prie TLD dozimetro) nuolat esant KZ iki ataskaitini met pabaigos, neatsižvelgiant
KZ atliekamo darbo pob ;
jei reikia atlikti darbus, kuriuose planuojama apšvitos doze didesne negu 0,2
mSv/dien , išduodamas specialus leidimas vienkartinei suplanuotai padidintai
personalo apšvitai.
5.1.9.

Kadangi MRAS yra saugomi didelio aktyvumo JSŠ, kuri b kl s ne manoma vertinti
neatidarius r sio, gali prireikti nustatyti planuojam padidint darbuotoj apšvit išimant
JSŠ. Be to, planuojama padidinta darbuotoj apšvita gali b ti leidžiama tik kai ne manoma
imtis priemoni užkirsti keli nustatyt dozi rib viršijimui. Tik tam tikri asmenys,
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turintys teis tai padaryti, gali nustatyti didesnes dozes darbuotojams. Išimtiniais atvejais,
gavus reguliuojan
institucij sutikim , leidžiama metin efektin doz iki 50 mSv per
metus, su s lyga, kad vidutin doz per penkerius bet kuriuos metus iš eil s, skaitant
metus, kuriais buvo viršyta doz , neviršija 20 mSv.
5.1.10.

Darbuotojams draudžiama be specialaus leidimo viršyti individualios paros doz s ar
metin s efektin s doz s rib . Tai laikoma RS taisykli ir norm bei IAE objektuose
galiojan io sanitarinio režimo reikalavim pažeidimu.

5.1.11.

Viršijus dienos ar metin s doz s apribojimus, nustatomos doz s lygio viršijimo priežastys
ir parengiamos prevencin s priemon s viršijimui pašalinti ir radiacinei saugai pagerinti.

5.1.12.

Siekiant valdyti IAE personalo ir tre
šali organizacij , atliekan
MRAS
eksploatavimo nutraukimo darbus, apšvitos dozes, pagal MRAS eksploatavimo nutraukimo
saugos analiz s ataskaitoje vertintas individualias ir kolektyvines apšvitos dozes
nustatytos ištyrimo lygi vert s. Šie rodikliai apib dina MRAS radiacin s saugos b kl .

5.1.13.

Ištyrim lygiai ir tikslinis kolektyvin s doz s lygis kasmet yra perži rimi, atnaujinami ir
tikslinami atsižvelgiant pasikeitusi radiacin situacij objekte, gyt patirt , atlikto darbo
pob , bei planuojam maksimalios individualios doz s vert kiekvienam IAE padaliniui
ir rangovui.

5.1.14.

Personalo, atliekan io MRAS eksploatavimo nutraukimo darbus, ribin s doz s ir ištyrim
lygiai yra pateikti dokumente „MRAS darbo viet ir darbuotoj apšvitos kontrol s
programa“ EK2019-1-XX-GP-RS_NI-1.

5.1.15.

Informacija apie radiacinio poveikio dozes teikiama IAE darbuotojams, tre
šali
organizacij darbuotojams, inspektoriams, specialistams, studentams ir mokiniams
laikantis konfidencialumo užtikrinimo reikalavim .

5.2.

Darbo viet kontrol

5.2.1.

Darbo viet kontrol vykdoma vadovaujantis „MRAS darbo viet ir darbuotoj apšvitos
kontrol s programa“ EK2019-1-XX-GP-RS_NI-1. Darbo viet kontrol s metu matuojami
ir vertinami parametrai:
doz s galia;
pavirši radioaktyvusis užterštumas;
oro radioaktyvusis užterštumas.

5.2.2.

Gama ir neutron spinduliuot s doz s galia matuojama stacionariais monitoriais ir
nešiojamais renginiais.

5.2.3.

Stacionariuose gama ir neutron spinduliuot s dozi galios monitoriuose, kurie yra
rengiami nuolatin se darbo vietose, yra rengti šviesos ir garso signalizacija, skirta
persp ti viršijus nustatytus slenks ius,. Matavimai yra atliekami nuolat, realiuoju laiku.

5.2.4.

Naudojant nešiojamus renginius, matavimai atliekami:
visame patalpos plote 1 m aukštyje nuo grind ;
nuo esan ios patalpoje rangos, medžiag , konteineri su RA ir kt., 0,1 m atstumu
nuo matuojamo paviršiaus. Matavimai atliekami naudojant prailginimo strypus.
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5.2.5.

Radioaktyvusis pavirši užterštumas alfa, beta ar gama spinduliuojan iais radionuklidais
nustatomas tepin li arba tiesioginio matavimo metodu. Tepin li metodas naudojamas ne
fiksuotam užterštumui nustatyti, o tiesioginis matavimas - fiksuotam užterštumui nustatyti.

5.2.6.

Aerozoli t rinio aktyvumo KZ patalp ore ir darbo vietose kontrol atliekama nuolat,
automatiniu režimu, stacionariais
ir
aerozoli monitoriais ir nešiojamu (mobiliu)
monitoriumi.

5.2.7.

Nustatyti atsižvelgiant
ištyrimo lygiai:

jonizuojan ios spinduliuot s doz s gali darbo viet

kontrol s

III kategorijos patalpos – 6 Sv/h;
5.2.8.

II kategorijos patalpos – 40 Sv/h.
Pavirši užterštumo lygiai yra pateikti 3 lentel je.

3 lentel . Pavirši užterštumo lygiai
Užterštumo objektas

Oda, rankšluos iai
Apatiniai drabužiai, pagrindini AAP vidinis
paviršius
Pagrindiniai darbo drabužiai, papildom AAP
vidinis paviršius (išskyrus kv pavimo organ
apsaugos AAP)
Papildom AAP (išskyrus kv pavimo organ
apsaugos AAP) darbo avalyn s, naudojam
patalpose, išorinis paviršius:
III kategorijos darbuotoj nuolatinio buvimo
patalpos
II kategorijos darbuotoj periodinio buvimo
patalpos
Papildomos AAP kv pavimo organ apsaugai
(puskauk s, kauk s):
vidinis paviršius
išorinis paviršius III kategorijos patalpose
išorinis paviršius II kategorijos patalpose
Nuolatinio personalo buvimo patalp paviršius
ir juose esanti ranga
Periodinio personalo buvimo patalp paviršius
ir juose esanti ranga
Autotransportas, važiuojantis per kontrol s
punkt
Medžiagos, ranga, rankiai išvež4ami iš KZ
Radioaktyvi
atliek transportavimo
konteinerio išorinis paviršius

Paviršinio aktyvumo ribin s
Ištyrimo lygiai
vert s Bq/cm2
Bq/cm2
spinduliuojantys spinduliuojantys spinduliuojantys spinduliuojantys
radionuklidai
radionuklidai
radionuklidai
radionuklidai
2
0,2
1,8
0,18
2
0,2
1,8
0,18
4

0,4

3,6

0,36

40

4

36

3,6

266

20

240

18

2
4
266
40

0,2
0,4
20
4

1,8
3,6
240
36

0,18
0,36
18
3,6

266

20

240

18

4

0,4

3,6

0,36

4

0,4

3,6

0,36

4

0,4

3,6

0,36

Pastaba: pavirši užterštumo ištyrimo lygiai yra nustatomi atsižvelgiant
užterštum ir bus patikslinti, sukaupus patirties veiklos vykdymo metu.

galim

5.2.9. Skai iuotinis orinis aktyvumas (SOA) radionuklidams, kurie gali patekti
eksploatavimo nutraukimo metu, parodytas 4 lentel je.

radioaktyv
or

MRAS
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4 lentel . Skai iuotinis orinis aktyvumas (SOA) inertin ms radioaktyviosioms dujoms ir aerozoliams
gamybos patalp ore
Spinduliuot s šaltinis (radionuklidas)
IRD, dujos (Rn222,
Aerozoliai (

3

),

14

garai

spinduliuojantys radionuklidai:

60

, Sr90, s137, Cl36, Pb210)

Aerozoliai ( spinduliuojantys radionuklidai: Ra226, U238, Po210)

SOA
(Bq/m3)
1,0

106

8,0

100

3,0

10-1

5.2.10.

Darbo viet radiacin s kontrol s duomenys naudojami analizuojant MRAS radiacin
situacij , jos atitikt ištyrimo lygiams, analizuojant radiacin poveik personalui ir aplinkai,
bei planuojant priemones, skirtas sumažinti personalo dozes ir neviršyti individualios
apribotos doz s ribos. Remiantis darbo viet radiacin s kontrol s duomenimis, nustatomas
tin AAP, naudojam atliekant darbus, s rašas.

5.2.11.

Darbo viet kontrol s rezultatai registruojami ir pateikiami IAE darbuotojams ir
komandiruotiems darbuotojams susipažinti.
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6.

ASMENIN S APSAUGOS PRIEMONI NAUDOJIMAS

6.1.

Asmenin s apsaugos priemon s (AAP) yra naudojamos A kategorijos darbuotoj ,
lankytoj ir asmen , nuolat ar laikinai dirban IAE, nepriskiriam A kategorijai, siekiant
užtikrinti radiacin saug .

6.2.

AAP pagal naudojimo pob
yra suskirstytos
pagrindines ir papildomas. Gav
pagrindines ir papildomas AAP, darbuotojai ir lankytojai gauna tiksling mokym apie j
naudojim .

6.3.

Pagrindin s AAP yra privalomos personalui, kai jie yra kontroliuojamojoje zonoje ir
suteikia reikiam k no apsaug nuo paviršiaus radioaktyviojo užterštumo.

6.4.

Piln pagrindini AAP komplekt sudaro: apatiniai drabužiai, kojin s, kostiumas
(kombinezonas), kepurait , apsauginiai batai. Pagrindini AAP rinkinys yra išduodamas
darbuotojams kontroliuojamojoje zonoje sanitarin s kontrol s punkte. Draudžiama
kontroliuojamojoje zonoje dirbti apsirengus pagrindiniais darbo drabužiais, kurie skirti
dirbti stebimojoje zonoje.

6.5.

Vykdant išmontavimo, remonto, statybos darbus, taip pat darbus, kai naudojamos
pavojingos chemin s medžiagos ir (arba) preparatai, darbuotojams išduodamos rank odos
apsaugos priemon s – apsauginiai kremai (universal s), kurie skirti naudoti prieš darb ,
darbo metu bei po darbo.

6.6.

Lauke dirbantiems darbuotojams, esant žemai oro temperat rai, veido bei rank
apsaugai išduodamas kremas skirtas žiemai.

6.7.

no ir rank plovimui bendrojo naudojimo vietos – tualetai, prausyklos, duš patalpos –
apr pinamos priemon mis (skystu ar tualetiniu muilu), šalinan iomis nešvarumus,
riebalus ir radioaktyvi sias medžiagas.

6.8.

Darbuotojams, dirbantiems kontroliuojamojoje zonoje, kiekvien dien išduodama
(30 30 cm dydžio) viena marl s servet
arba popierin (vienkartin ) nosinait . Šios
priemon s išduodamos personalui asmeninei higienai (nusivalyti prakait nuo veido,
išsip sti nos ).

6.9.

Pagrindini AAP komplektas yra laikomos sanitarin s kontrol s punkte. AAP turi b ti
laikomos, vadovaujantis AAP naudojimo ir prieži ros instrukcijose nurodytais
reikalavimais.

6.10.

IAE personalo kv pavimo organ apsaugai radiacini ir branduolini avarij atvejais,
MRAS turi b ti sukomplektuota (trims dienoms) ir nuolat atnaujinama papildom
kv pavimo organ APP (FFP3 tipo respiratori ) atsarga.

6.11.

Apsilankymas kontroliuojamojoje zonoje vykdomas, apsivilkus objekte nustatytus
pagrindinius darbo drabužius, užsisegus juos visomis sagomis ir tvarkingai sukišus
kelnes, su tinkama darbo avalyne ir kepuraite.

6.12.

Papildomos AAP naudojamos dirbant jonizuojan iosios spinduliuot s aplinkoje, kai
pagrindin s AAP nesuteikia tinkamos apsaugos nuo radioaktyviosios taršos patekimo ant
odos ar k no vid . AAP paskirties kriterijai pateikti 6, 7 ir 8 lentel se.

odos
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Pagal paskirt papildomos AAP, skirtos apsaugoti personal nuo radioaktyviosios taršos,
yra suskirstytos dvi grupes:
kv pavimo organ apsaugos AAP;
no paviršiaus ir pagrindinio darbo drabuži komplekto apsaugos AAP.
Pagal naudojimo pob
papildomos AAP yra suskirstytos dvi r šis:
vienkartinio naudojimo;
daugkartinio naudojimo.
Papildomos kv pavimo organ AAP skirstomos
filtravimo ir izoliuojan ios AAP.
Filtravimo AAP apima FFP3 tipo respiratorius, puskaukes ir kaukes su aerozoli filtrais.
FFP3 tipo respiratoriai užtikrina apsaug iki 20 MLK (maksimali leistina koncentracija),
puskauk s su P3 aerozoli filtrais iki 50 MLK ir kauk s su P3 aerozolio filtrais iki 200
MLK.

6.16.

izoliuojan ios AAP (izoliuojan ius kostiumus) tiekiamas kv pavimui švarus oras iš
speciali rengini , naudojant žarnas.

6.17.

Papildomos AAP išduodamos AAP išdavimo punkte patalpoje 107 A.

6.18.

Trumpas papildom AAP, naudojam darbuotojams apsaugoti nuo radioaktyviosios taršos,
išduodam AAP išdavimo vietoje MRAS, aprašymas pateiktas 5 lentel je.

5 lentel . Papildom AAP aprašymas
Nr.

Pavadinimas
Vienkartinis
respiratorius
FFP-3

1.

Apsaugin
2. puskauk
Kauk
3.

Special s bat
4. užvalkalai
Vienkartinis
kombinezonas
5.

Trumpas aprašymas

Paskirtis

Naudojimo pob dis

Respiratoriai yra pagaminti iš
pluoštin s filtr medžiagos,
gaminami su išleidimo
vožtuvais ir be j

Kv pavimo organ apsauga
nuo žalingo radioaktyvi
dulki , kiet ir skyst
aerozoli daleli poveikio

Gumos gaminys, naudojamas
kartu su dviem kei iamais
filtrais
Gumos gaminys, su
polikarbonato skydu,
naudojamas su kei iamu
aerozoli filtru arba su
kombinuotu filtru, saugan iu
nuo aerozoli ir
radioaktyvi
jodo gar
Pagaminti iš sintetin s
medžiagos su poliuretanu
arba guminiu padu
Pagaminti iš vanden
atstumian ios medžiagos, su
gobtuvu, užsegimas
„užtrauktukas“

Veido ir kv pavimo organ
apsauga nuo kenksming
duj ir daleli
Veido ir kv pavimo organ
apsauga nuo kenksming
duj ir daleli

Su žym jimu NR naudoti ne daugiau
kaip 1 darbo dien
(pamain ), su
žym jimu R - naudoti
ne daugiau kaip tris
darbo dienas
(pamainas)
Daugkartinio
naudojimo
Daugkartinio
naudojimo

Pagrindin s avalyn s
apsauga

Daugkartinio
naudojimo

no pavirši ir
pagrindini APP apsauga

Vienkartinis
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Daugkartinio
6 naudojimo
kombinezonas
Izoliuojantis
kostiumas
7

Trumpas aprašymas
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Paskirtis

Naudojimo pob dis

Iš medžiag , leidžian
atlikti dezaktyvavim

no pavirši ir
pagrindini APP apsauga

Daugkartinio
naudojimo

Iš medžiag , leidžian
atlikti dezaktyvavim ,
užtikrinan hermetišk
izoliacij nuo aplinkos oro

no pavirši ir
pagrindini APP apsauga
Veido ir kv pavimo organ
apsauga nuo kenksming
duj ir daleli

Daugkartinio
naudojimo

6.19.

Prieš pradedant darb , susijus su papildom AAP naudojimu, darbuotojai turi b ti
apmokyti ir patikrinti kv pavimo organ AAP paruošim darbui.

6.20.

AAP r ir apimt kiekvienu atveju nustato RSS darbuotojai, remdamiesi atliekam darb
pob džiu, ir tai priskiriama paskyros blanke arba leidime atlikti darbus. Preliminarus AAP
rašas pagal atliekamus pagrindinius darb tipus pateiktas 6, 7, 8 lentel se.

6 lentel . Darb tipai ir rekomenduojami koj apsaugini drabuži ir AAP komplektai
Paviršinis užterštumas (Bq/cm2)/APP komplekto
Nr.
0,6 - 4
4 - 16 16 - 160 160 - 330
>330

DARB TIPAI
rangos patikrinimas. Matavim atlikimas. renginio
parodym nuskaitymas.
Pavirši dezaktyvavimas
Strukt rini medžiag suskaidymas naudojant duj
suvirinimo rang , šlifuoklius, pj klus
Betono smulkinimas, darbas su biriomis medžiagomis.

1

1

1

2

2

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

1

2

2

2

3

1-as papildom APP komplektas: pirštin s medvilnin s, gumin s, p dos.
2-as komplektas 1 papildomas APP kompl. + vienkartinis kombinezonas, pirštin s, bat užvalkalai.
3- as komplektas 1 papildomas APP kompl. + izoliuojantis kostiumas, pirštin s, bat užvalkalai.
7 lentel . Darb tipai ir rekomenduojamos kv pavimo organ AAP
DARB TIPAI

4 - 16

Paviršinis užterštumas (Bq/cm2)/kv pavimo organ APP
16 - 40
40 - 160
160 - 330
>330

rangos patikrinimas. Matavim
atlikimas. renginio parodym
nuskaitymas.

-

respiratorius

respiratorius

puskauk
aerozoli filtras

Pavirši dezaktyvavimas

-

respiratorius

puskauk
aerozoli
filtras

puskauk
aerozoli filtras

Strukt rini medžiag
suskaidymas naudojant duj
suvirinimo rang , šlifuoklius,
pj klus

respiratorius

puskauk
aerozoli
filtras

puskauk
aerozoli
filtras

Izoliuojan ios
AAP

Betono smulkinimas, darbas su
biriomis medžiagomis.

respiratorius

respiratorius

puskauk
aerozoli
filtras

puskauk
aerozoli filtras

Izoliuojan ios
AAP
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8 lentel . Rekomenduojamos kv pavimo organ AAP, atsižvelgiant radioaktyvi
koncentracij darbo zonos ore
Radioaktyvi
aerozoli
koncentracija ore
(Bq/m3)

spinduliuojantys nuklidai (
<160
160 – 400
400- 1600

aerozoli

Kv pavimo organ AAP
60

, Sr90, s137, Cl36, Pb210)*

Respiratorius (20 MLK)
Puskauk su aerozoli filtru (50 MLK)
Kauk su aerozoli filtru (200 MLK)
Kv pavimo organ izoliuojan ios AAP, su priverstiniu švaraus oro
>1600
tiekimu
- spinduliuojantys nuklidai (Ra226, Pu239, U238, Po210)**
<6
Respiratorius (20 MLK)
6-15
Puskauk su aerozoli filtru (50 MLK)
15-60
Kauk su aerozoli filtru (200 MLK)
Kv pavimo organ izoliuojan ios AAP, su priverstiniu švaraus oro
>60
tiekimu
* - Skai iuojant ore esan
radioaktyvi
aerozoli
kv pavimo organ AAP, mažiausia SOA vert lygi:

ribines koncentracijas, siekiant nustatyti

8 Bq/m3 -spinduliuojantiems radionuklidams (Pb210 SOA);
0,3 Bq/m3 - spinduliuojantiems radionuklidams (Pu239 SOA).
6.21.

Papildomos AAP darbams pagal paskyras ir nurodymus atlikti, yra išduodamos 107 A
patalpoje IAE nustatyta tvarka.

6.22.

Papildomos AAP yra naudojamos pagal reikalavimus, išd stytus papildom
naudojimo instrukcijose.

6.23.

Pasibaigus darbams, neišeinant už sanitarinio šliuzo rib personalas turi atsargiai nusiimti
papildomas AAP, supakuoti jas atskirai vienkartinius arba daugkartinio naudojimo,
atitinkamai pažym tus, plastikinius maišelius.

6.24.

Panaudotos kauk s, puskauk s po dozimetrin s kontrol s perduodamos APP išdavimo
centrui.

6.25.

Panaudoti vienkartiniai FFP3 respiratoriai yra supakuojami maišus ir šalinami kaip degios
KRA.

6.26.

Panaudotos papildomos daugkartinio naudojimo AAP surenkamos
plastikin maiš
„daugkartinio naudojimo AAP surinkti“, o panaudotos papildomos vienkartin s AAP
surenkamos plastikin maiš „vienkartin ms AAP surinkti“. Maišai AAP surinkimui yra
rengiami sanitariniuose šliuzuose. Pilni maišai transportuojami 103 patalp , ten jie
sudedami atitinkamas statines tolimesniam transportavimui IAE. Tolimesnis papildom
AAP tvarkymas atliekamas pagal IAE nustatytas proced ras.

AAP
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INŽINERINI IR KIT RADACIN S SAUGOS PRIEMONI TAIKYMAS
Radiacinei saugai užtikrinti, radiacinio pavojaus ženklai, aptvarai, apsauginiai skydai,
mobil s oro valymo renginiai, radionuklid sulaikym užtikrinan ios konstrukcijos ir kt.
bus naudojamos kaip inžinerin s priemon s MRAS eksploatavimo nutraukimo darb metu.

7.1.

Radiacinio pavojaus ženkl taikymo tvarka

7.1.1.

Siekiant sumažinti kontroliuojamojoje zonoje dirban
darbuotoj apšvit , objekte
naudojami radiacinio pavojaus ženklai, kurie yra sukurti ir pagr sti LST EN ISO 361: 2016
standartu „Pagrindinis jonizuojan iosios spinduliuot s ženklas“. Ženkl naudojimas
vykdomas vadovaujantis Saugos ir sveikatos ženkl naudojimo darbo vietose reglamentu,
TAR, 2014-12-09, Nr. 19237:

7.1.2.

Ženklas Nr. 1: „KRA surinkimo vieta“ rengiamas:
nuolat, stacionariuose KRA surinkimo vietose;
projektu apibr žtose KRA saugojimo vietose.

1

RADIOAKTYVUMAS !

DATA

__________________

DOZIMETRISTAS _______________

KRA SURINKIMO VIETA
4 paveiksl lis. Ženklo Nr. 1: „KRA surinkimo vieta“ pavyzdys
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2
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Ženklas Nr. 2: „ jimas su dozimetristo leidimu“ rengiamas ant patalp ,
patenkama priži rint dozimetristui, dur .

RADIACINIS PAVOJUS !

DATA

__________________

DOZIMETRISTAS _______________

JIMAS SU DOZIMETRISTO
LEIDIMU
5 paveiksl lis. Ženklas Nr.2: „ jimas su dozimetristo leidimu“

kurias
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7.1.4.

3
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Ženklas Nr.3: „Aukštas gama spinduliuot s lygis“ rengiamas laikinai, atsižvelgiant
dozimetrin s kontrol s rezultatus rangoje, kuri daugiausiai s lygoja spinduliuot s doz s
gali darbo vietoje ir prie kurios nereikia artintis be reikalo.

AUKŠTAS GAMA
SPINDULIUOT S LYGIS

DATA

__________________

DOZIMETRISTAS _______________

6 paveiksl lis. Ženklas Nr.3: „Aukštas gama spinduliuot s lygis“
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4
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Ženklas Nr. 4 „Pra jimas draudžiamas“ rengiamas kartu su aptvaru, siekiant užkirsti keli
užterštumo plitimui, kai jud jimas šia kryptimi n ra saugus, bei aptikus radioaktyvi
medžiag išbarstymus, skys io išsiliejimus ir kt.

RADIACINIS PAVOJUS !

DATA

__________________

DOZIMETRISTAS _______________

PRA JIMAS DRAUDŽIAMAS!
7 paveiksl lis. Ženklas Nr. 4 „Pra jimas draudžiamas“
7.1.6.

Radiacinio pavojaus ženklai turi aiškinamuosius užrašus ir vietas, kuriose užrašoma ženklo
rengimo data ir dozimetristo parašas.

7.1.7.

Ženklus rengia ir nuima RSS personalas.

7.1.8.

Ženklai ir j rengimo vietos rašomi Radiacinio pavojaus ženkl apskaitos žurnal .

7.1.9.

Poreik rengti radiacinio pavojaus ženklus nustato RSS atstovas.

7.1.10.

Už radiacin s saugos ženkl išsaugojim atsako objekte dirbantis personalas.

7.2.

Aptvar personalo apsaugai nuo spinduliuot s taikymo tvarka

7.2.1.

Aptvarai, kaip taisykl , yra laikini ir yra rengiami nustatant vietines užterštumo zonas
laikotarpiui nuo jo aptikimo momento iki užterštumo pašalinimo.

7.2.2.

Aptvarai rengiami taip, kad disciplinuot ar fiziškai apribot personalo patekim darb
atlikimo viet arba radiacin užterštum , viršijant nustatyt II ir III kategorij patalpoms
užterštum , atsižvelgiant kategorij , kurioje jie yra rengti. Aptvarai tai:
juosta (disciplinuojantis prieigos, pra jimo aptvaras, užtveriant keli naudojant STOP
juost , grandin , lyn ir kt.).
skydas (fizinis prieigos apribojimas, pagamintas iš metalini
medžiag ).

7.2.3.

konstrukcij

ar kit

Aptvarus montuoja darbo brigados personalas, dirbdami pagal paskyras ir rašytinius
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nurodymus, atsižvelgiant
dozimetrini matavim rezultatus atstumu, kuris pašalina
papildom personalo apšvit nuo aptverto šaltinio spinduliuot s poveikio;
7.3.

Speciali (inžinerini ) radiacin s saugos priemoni taikymo tvarka

7.3.1.

Specialios radiacin s saugos priemon s, naudojamos riboti personalo apšvit vietiniais
JSŠ, bei personalo ir teritorijos užterštum , apima:
apsauginius skydus (lakštinis švinas, švino paklod s, indai su vandeniu ir kiti), skirti
apsaugoti nuo gama ir neutron spinduliuot s;
mobilius oro valymo renginius;
konstrukcijas, užtikrinan ias radionuklid sulaikym ;
plastikin pl vel , pakuot - skirt apsaugai nuo radioaktyviojo užterštumo.

7.3.2.

Apsauga specialiomis radiacin s saugos priemon mis yra laikina ir taikoma tiek
technologiniame procese siekiant sumažinti radiacini faktori tak , tiek atliekant remonto
ir išmontavimo darbus (aptvarai, rangos pridengimas), kad rankiai ir medžiagos b
saugiai saugomi darb atlikimo vietose, sand liuose ir dirbtuv se.

7.3.3.

Apsauga rengiama ant padid jusios spinduliuot s šaltinio, jei šaltinio aptv rimas n ra
efektyvus ar yra nepraktiškas. Biologin s apsaugos rengim galima derinti su aptvar
rengimu.

7.3.4.

Mobil s oro valymo renginiai bei konstrukcijos, užtikrinan ios radionuklid sulaikym ,
yra sumontuoti taip, kad apsaugot darbuotojus nuo radioaktyvi
aerozoli ir duj
poveikio atliekant metalini konstrukcij suvirinimo, pjaustymo, šlifavimo darbus,
susmulkinant beton ir atliekant kitus statybos darbus, yra veiksmingos radiacin s saugos
priemon s.

7.3.5.

Mobiliuose oro valymo renginiuose turi b ti rengti aukštos kokyb s oro daleli filtrai.
Išvalyto oro srautas turi b ti nukreiptas pagrindin ventiliacijos sistem .

7.3.6.

Ventiliacijos sistema ir mobil s oro valymo renginiai turi užtikrinti:
siekiant sulaikyti radionuklidus, mažesn nei atmosferos sl

MRAS KZ patalpose;

oro jud jim maksimalaus radioaktyviojo užterštumo kryptimi, formuojant oro sl gio
skirtumus patalpose;
darbo viet ore esan
radioaktyvi
medžiag poveikio darbuotoj sveikatai
sumažinim , užtikrinant švaraus oro tiekim ir tinkam oro apsikeitim darbo vietose.
7.3.7.

Sugedus ar sutrikus ventiliacijos sistemai, darbuotojai turi nedelsiant palikti darbo vietas.
Darbuotojas gali gr žti darbo viet tik tuo atveju, jei bus užtikrintas ventiliacijos sistemos
veikimas ir radioaktyvi
aerozoli koncentracija atitiks šios kategorijos patalpoms
leistinus lygius.

7.3.8.

Perkeliant rang , medžiagas ar rankius, kuri užterštumas viršija nustatyt pagal SZ ir III
kategorijos patalp reikalavimus, iš KZ KZ per SZ arba KZ viduje, per III kategorijos
patalpas - perkeliamos medžiagos turi b ti supakuotos pakuotes, kurios neleidžia plisti
užterštumui.
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7.3.9.

Sand liuojant rankius, rang , medžiagas darb atlikimo zonoje pertrauk metu, visos
medžiagos turi b ti sud tos atokiau nuo pra jim ir kit brigad darbo zon . Jei rankio
radiacinis užterštumas yra aukštesnis nei radiacin pad tis jo laikymo vietoje, ši viet
reikia izoliuoti ir pažym ti ženklu Nr. 4.

7.3.10.

Inžinerini statini poreiki vertinimas yra individualus. MRAS Griovimo projekte
vertintas rengiam papildom inžinerini
ir technini priemoni poreikis ir
pakankamumas bei nustatyta ši priemoni efektyvumo kontrol s tvarka.
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8.

DARB PLANAVIMAS IR LEIDIM DARBAMS GAVIMAS

8.1.

Visi darbai KZ turi b ti atliekami laikantis RS reikalavim .

8.2.

Visi darbai KZ turi b ti suplanuoti taip, kad jie b
atliekami geriausiomis manomomis
radiologin mis s lygomis (žemiausia manoma jonizuojan iosios spinduliuot s doz s
galia, paviršiaus aktyvumu ir radionuklid t riniu aktyvumu ore) darbo vietoje.

8.3.

Planuojant darbus, reikia vertinti:
informacij apie panaši darb atlikim ;
informacij apie darbus, kurie gali tur ti takos radiacin s saugos b klei vykdant
planuojamus darbus;
ištekli poreik (personalas, renginiai, rankiai ir kt.);
radiacin s saugos rangos naudojimo poreik (papildomos asmenin s apsaugos
priemon s, daugiafunkciniai renginiai, biologin apsauga ir kt.);
galimyb tobulinti darbo

8.4.

džius (treniruot s su treniruokliais, maketais ir kt.).

Darbus MRAS KZ atlieka:
IAE personalas-pagal paskyras ir instrukcijas;
Rangovo statybos ir montavimo, paleidimo, remonto ir kit organizacij personalas, bei
komandiruotas personalas tik pagal paskyras;
Jei reikia, kartu su paskyra užpildomas RS blankas, nurodant personalo radiacin saug
užtikrinan ias priemones;
Atliekant darbus patalpose, kurios pagal bet kur radiacin parametr yra priskirtos prie
I kategorijos, arba jei darbo s lygos darbo vietoje atitinka nustatytus kriterijus KZ I
kategorijos patalpoms, kartu su paskyra užpildomas leidimas atlikti darbus (popierine
forma);
Trumpalaikiai (vienos pamainos) darbai, kurie reikalauja atlikti bent vien iš radiacin s
saugos priemoni , atliekami užpildant nurodymo blank (popierine forma).

8.5.

RS blanko, nurodymo ir leidimo atlikti darbus MRAS KZ formos pateiktos žemiau.

8.6.

Planuojant naujus darbus, sud tingus darbus, kuriuos atlieka kali padaliniai (organizacijos),
taip pat atliekant darbus, kuriems galiojan ios instrukcijos nenumato suderinimo pagal
RSS radiacin s saugos užtikrinimo reikalavimus, reikia parengti darbo atlikimo projektus.
Darbo atlikimo projektai yra neatsiejama paskyr dalis.

8.7.

Darb

8.7.1

Paskyra išduodama darbui patalpose, pagal RS priklausan iose tai pa iai kategorijai.
Paskyr leidžiama išduoti kelioms vieno tipo darbo vietoms, vieno tipo darbams vairiose
vienodos kategorijos pagal RS patalpose, taip pat rangos transportavimui per vairios
kategorijos patalpas.

8.7.2

Išduodant paskyras kelioms patalpoms, priklausan ioms vienai kategorijai, ta iau kuriose

forminimo ir leidim darbams atlikti gavimo tvarka.
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RS s lygos skirtingos, radiacin aplinka nustatoma konkre iai kiekvienai patalpai, o
saugos priemon s paskyroje nurodomos pagal griež iausias radiacin s saugos s lygas,
kartu b tina nurodyti patalp užterštumo prevencijos priemones, pereinant iš vienos darbo
vietos kit .
8.7.3

Išpl sti paskyroje nurodyt darbo viet , pakeisti darb atlikimo s lygas neišduodant naujos
paskyros, yra DRAUDŽIAMA.

8.7.4

Paskyros išduodamos ne v liau kaip likus vienai pamainai iki darb atlikimo.
Nenumatytais atvejais leidžiama išduoti ir registruoti paskyr darb atlikimo dien .
Leidim atlikti darbus pagal toki paskyr išduoda asmuo esantis END direktoriaus
patvirtintame s raše .

8.7.5

Paskyros pildomos tokia tvarka:

8.7.6

Už darb atlikim atsakingas darbuotojas, užpildžius paskyros blank ir užfiksav s j
„Darb pagal paskyras, leidimus ir nurodymus žurnale“ priskiria jai eil s numer ir
perduoda j atsakingam RS darbuotojui tolesniam pildymui.

8.7.7

Atsakingas darbuotojas patikslina paskyros užpildymo teisingum ir esant reikalui imasi
priemoni nustatyti radiacin pad .

8.7.8

Užpildyta paskyra papildoma RS blanku, kuris rašomas vardiklyje (technologinio
padalinio registracijos numeris / RSS numeris). RS blankas pildomas jeigu:
darbai planuojami patalpose, kurie pagal bet kur radiacin parametr priskiriami II arba
I kategorijai;
atsižvelgiant si lomo darbo pob
ir radiacin pad darb atlikimo vietoje, reikia
parengti bent vien radiacin s saugos užtikrinimo priemon arba parengti darbo viet
pagal RS;
atliekant darbus III kategorijos patalpose, gali atsirasti radiaciniu poži riu pavojingos
darb atlikimo s lygos.

8.7.9

Atsakingas RS darbuotojas rašo žym eilut je „Reikalingas darbo viet parengimas pagal
RS“, rašo reikalingus rašus.

8.7.10

Jeigu, atsižvelgiant si lomo darbo pob
ir radiacin situacij darb atlikimo vietoje,
nereikia imtis koki nors radiacin s saugos priemoni , atsakingas RS darbuotojas padaro
žym atitinkamoje paskyros blanko eilut je, perbraukdamas ženklel „Ne“. Šiuo atveju RS
blankai prie paskyros nepridedami.

8.7.11

Jeigu darb pob dis pagal paskyr neaiškus arba netiksliai nurodyta darbo vieta, paskyroje
ra saugos priemoni , taip pat neprid tas dokumentas, kuriuo remiantis bus atliekamas
darbas - paskyros neapskaito, apie tai informuojamas už darb atlikim atsakingas
darbuotojas.

8.7.12

Tuo atveju, jeigu planuojami darbai atliekami III kategorijos patalpose ir d l j nekyla
radiacijos poži riu pavojing s lyg , atsakingas RS darbuotojas atitinkamoje paskyros
eilut je rašo žym „Ne“, pasirašo ir gr žina paskyr apiforminti nustatyta tvarka. Paskyra
RSS neregistruojama, papildomi blankai pagal RS nepridedami ir leidimas pagal j RSS
neišduodamas.
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RS blanko forma ir jo pildymo tvarka.
PASKYRA Nr. _____/_____
3. Radiacin s saugos priemon s parengiant darbo vietas (nurodyti reikalingas):
tinos radiacin s saugos priemon s
- Parengti ir išduoti darbo vietos kartogram
Nurodyti darb kodo numer : …...
rengti sanitarin šliuz : - disciplinuojantis barjeras; - dezaktyvuojantis kilim lis;
- polietilenin pl vel ; - talpa atliekoms rinkti; - kabykla;
- Atitverti darb atlikimo viet ; - Užkloti darb viet polietilenine pl vele;
- rengti bioapsaug
- Suderinti saugos priemones su RSS vadovybe
Atskiri RS nurodymai:
4. rengti RB ženklus
Ženklo
rengimo data ir
Ženklo
rengimo vieta
rengimo vieta
Nr.
laikas, parašas
Nr.

7 lentel
Parašas apie vykdym
RS darbuotojas
Vadovas
Atlik jas
Atlik jas
Vadovas
8 lentel
rengimo data ir
laikas, parašas

5. Papildomos individualios apsaugos priemon s:
Kv pavimo organai: respiratorius puskauk kauk a/z filtras R-filtras izoliuojan ios AAP AAP kojoms: antba iai vandeniui nelaid s antba iai pakaitin avalyn Apsauginiai r bai:
- komplektas
- 2 komplektas
- 3 komplektas
1-as – Papildom AAP komplektas: medvilnin s, gumin s pirštin s
2-as – Papildom AAP komplektas 1 komplektas + vienkartinis kombinezonas
3-as – Papildom AAP komplektas 1 komplektas + izoliuojantis kostiumas
6. Radiacin s saugos priemon s atliekant darbus (nurodyti reikalingas):
9 lentel
tinos radiacin s saugos priemon s
Saugos priemones
Parašas
vykd
Atlik jas
Privalomas kasdienis leidimas RSS.
Atlik jas
Asmeninius daiktus palikti III kategorijos patalpoje
Atlik jas
Gauti papildomus elektroninius dozimetrus
Atlik jas
Atverti rang kontroliuojant RS darbuotojui
Atlik jas
Visas darbas atliekamas dalyvaujant RS darbuotojui
Atlik jas
Atskiras operacijas atlikti dalyvaujant RS darbuotojui
Atlik jas
Išmontuojamos rangos transportavimas gavus RS darbuotoj leidim .
Atskiri nurodymai d l RS
Darb pagal paskyr trukm

RS atsakingas darbuotojas
(val., min.)

(parašas, pavard , pareigos)

Saugumo priemon s rengiant darbo vietas (7, 8 lentel , 5 punktas) vykdytos
(RS atsakingas darbuotojas parašas, pavard , pareigos)

RS s lyg pakeitimas:
Papildomos AAP
Papildomos saugumo priemon s:
Data _________ Laikas ________ RS atsakingas darbuotojas

Atlik jas
(parašas)

(parašas)

10 lentel

RS priemon s baigus darbus vykdytos

Data ir parašas

1

Atliekos išr šiuotos, supakuotos maišus, sud tos konteiner patalpoje ____

Atlik jas

RS darbuotojas

2

Išmontuota ranga, rankiai pašalinti laikymo vietas patalpoje ________

Atlik jas

RS darbuotojas

3

Plakatai, RP ženklai, atitvarai, užrakinantys taisai nuimti. Bioapsauga pašalinta pat.___

Atlik jas

RS darbuotojas

4

Papildomi AAP perduoti dezaktyvavimui arba supakuoti konteiner patalpoje ______

Atlik jas

RS darbuotojas

5

Elektroniniai dozimetrai priduoti

Atlik jas

RS darbuotojas

6

Darbo vieta ir rankiai sutvarkyti

Atlik jas

RS darbuotojas

7

Laikinas sanitarinis šliuzas sutvarkytas

Atlik jas

RS darbuotojas

RS atsakingas darbuotojas
(parašas, pavard , pareigos)

Elektronini dozimetr priskyrimas brigados nariams (pildoma darb atlik jo egzemplioriuje):
Vardas, pavard
1.
2.
3.

1

2

3

4

5

Darbo dienos / Dozimetro numeris
6
7
8
9
10
11

12

11 lentel
13

14

15
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8.8.1

RS blankas, kai yra žyma „ taip“ pagrindin s paskyros eilut je „Reikia parengti darbo
vietas pagal RB...“, pridedamas registruojant paskyr RSS.

8.8.2

eilut „PASKYRA ____/____“ rašomas pagrindinio paskyros blanko numeris, prie kurio
RS blankas pridedamas, ir registracijos RSS numeris.

8.8.3

Patikslinus radiacin situacij darbo vietoje, atsakingas RS darbuotojas pažymi reikalingas
saugumo priemones, kurias b tina atlikti parengiant darbo vietas. Asmenys, atsakingi už
nurodyt saugumo priemoni vykdym , j vykdym patvirtina pasirašydami.

8.8.4

7 lentel s grafoje „Atskiri nurodymai d l RS“ atsakingas RS darbuotojas rašo raš apie
papildomas RS priemones, kurias b tina atlikti.

8.8.5

Jeigu reikia parengti darbo vietas, leidim brigadai parengti darbo vietas išduoda
atsakingas RS darbuotojas, atžym damas paskyros blanke, kuriame nurodoma leidimo
data, laikas ir rašoma pavard bei pasirašoma. Kartu pagrindiniame blanke atitinkamose
vietose daromos žymos:
nurodoma darb trukm , leidžiama pagal RS s lygas;
pasirašo atsakingas RS darbuotojas, patikrin s priemoni ir darbo viet parengim ;
pasirašo atsakingas RS darbuotojas, kontroliuojantis, kaip dirbanti brigada vykdo RS
reikalavimus, kasdien laikinai uždarant paskyr ;

8.8.6

Jeigu pagal paskyr reik jo parengti darbo vietas, tuomet darbo vieta priimama tik visiškai
uždarius paskyr ir atlikus priemones pagal RS. Paskyros uždarymas pagal radiacin
saugum patvirtinamas atsakingo RS darbuotojo parašu RS blanko egzemplioriuje,
saugomame pas darb atlik .

8.8.7

Asmuo, vykd s nurodytas RS priemones, pasirašo 7 lentel s grafoje „Parašas vykdžius“.

8.8.8

Atsižvelgiant radiacin situacij darbo vietoje, skiriamos papildomos asmenin s apsaugos
priemon s perbraukiant ženklel „ “ priešais galim AAP rinkin .

8.8.9

9 lentel je atsakingas RS darbuotojas atžymi, perbraukdamas ženklel „ “,RS priemones,
reikalingas darbams atlikti (kasdienis pri mimas RSS, papildom elektronini dozimetr
gavimas, rangos atidarymas priži rint dozimetristui ir kt.) Atlik jas savo parašu patvirtina,
kad šios priemon s atliktos pagal pirmin leidim , ir kontroliuoja, kaip j laikomasi
tolesniame darbe. Papildomai
graf „Atskiri nurodymai d l RS“ atsakingas RS
darbuotojas rašo raš d l RS priemoni , kurias b tina atlikti.

8.8.10

Eilut je „Darb pagal paskyr trukm “ atsakingas RS darbuotojas nurodo leidžiam darb
trukm brigados darbo vietoje.

8.8.11

Visus išduotus nurodymus ir paskyros registracijos fakt
patvirtina savo parašu.

8.8.12

RS blanke skyriuje „RS s lyg pasikeitimai“ numatyta galimyb skirti papildomas AAP ir
keisti saugumo priemones. Tuos rašus, esant reikalui, rašo atsakingas RS darbuotojas
išduodamas pirmin arba kasdienin leidim . Atlik jas savo parašu patvirtina, kad jis
susipažino su RS situacijos pasikeitimu.

atsakingas RS darbuotojas
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8.8.13

RS priemoni vykdym po darb atlikimo darbuotojai, atsakingi už j
patvirtina parašais 10 lentel s grafoje „Data, parašas“.

vykdym ,

8.8.14

Atsakingas RS darbuotojas pasirašo, kad jis patikrino darbo vietos situacij ir uždar darbo
paskyr .

8.8.15

RS blank vesta lentel „Elektronini dozimetr
lentel yra pagalbin , jos pildyti neb tina.

priskyrimas brigados nariams“. Ši
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Raštiško nurodymo blanko forma ir jo išdavimo tvarka.
NURODYMAS Nr. ________/________
atlikti darbus MRAS kontroliuojamoje zonoje
Padalinys ________________________________
Darb atlik jui: __________________________________________________________________________
Vardas, pavard , pareigos, kategorija (kvalifikacija)

Pavedama
(darb vieta ir turinys, rangos pavadinimas, saugos priemon s)

Su brigados nariais:

1 lentel
Vardas, pavard , pareigos, kategorija (kvalifikacija)

Vardas, pavard , pareigos, kategorija (kvalifikacija)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Darbo pradžia: Data _________ Laikas ______ Nurodym dav s asmuo: __________________________________
(parašas, pavard , pareigos)

Darb atlik jas: ________________________________________________________________________________
(parašas, pavard , pareigos)

tina parengti darbo vietas vadovaujantis RS pagal 2 lentel :

- taip;

- ne. RS darbuotojas:

___________________
(parašas, pavard , pareigos)

Leidžiama atlikti darbus: Data ___________ Laikas ______ Padaliniui leidim išduoda _______________________
(parašas, pavard , pareigos)

tinos radiacin s saugos priemon s
- Parengti ir išduoti darbo vietos kartogram
- Gauti elektroninius dozimetrus
rengti sanitarin šliuz : - disciplinuojantis barjeras; - dezaktyvuojantis kilim lis;
- polietilenin pl vel ; - talpa atliekoms rinkti; - kabykla;
- Atitverti darb atlikimo viet
- Užkloti darb viet polietilenine pl vele
Atskiri nurodymai d l RS

2 lentel
Parašas apie vykdym
RS darbuotojas
Atlik jas
Atlik jas
Atlik jas

Papildomos individualios apsaugos priemon s:
Kv pavimo organai: respiratorius puskauk kauk a/z filtras R-filtras izoliuojan ios AAP AAP kojoms: antba iai vandeniui nelaid s antba iai pakaitin avalyn Apsauginiai r bai:
- komplektas
- 2 komplektas
- 3 komplektas
1-as – Papildom AAP komplektas: medvilnin s, gumin s pirštin s
2-as – Papildom AAP komplektas 1 komplektas + vienkartinis kombinezonas
3-as – Papildom AAP komplektas 1 komplektas + izoliuojantis kostiumas
Darbo trukm
RS atsakingas darbuotojas
(val., min.)

(parašas, pavard , pareigos)

Brigada instruktuota:
Nr.

Data

Vardas, pavard , pareigos, kategorija (kvalifikacija)

3 lentel
Instruktuojamojo
parašas

Instruktuojan iojo
parašas

1.
2.

Rengti darbo vietas, vykdyti saugumo priemones, nurodytas 2 lentel je, leista:
Laikas:
RS darbuotojas

Data:

Atlik jas

(parašas)

RS priemon s vykdytos: Data

Laikas

(parašas)

Atlik jas
(parašas)

Dirbti leista: Data

Laikas

RS darbuotojas
(parašas, pavard , pareigos)

Darbai baigti: Laikas _________________
Reikalingos RB priemon s vykdytos ir patikrintos:
Saugumo priemon s pagal RS vykdytos
- Atitvarai nuimti; - Darbo vieta sutvarkyta; - Elektroniniai dozimetrai priduoti; Sanitarinis šliuzas sutvarkytas arba pašalintas; - AAP priduotos patalp _______
- Atliekos išr šiuotos, supakuotos maišus ir sud tos konteinerius patalpoje_________;

4 lentel
Data ir parašas

Atlik jas

Darb atlik jas ________________ RS darbuotojas _____________ Budintis personalas _____________
(parašas, pavard )

(parašas, pavard )

Elektronini dozimetr priskyrimas brigados nariams:
Nr.
1.
2.
3.

Darbuotojo vardas, pavard

(parašas, pavard )

5 lentel
Dozimetro numeris
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8.9.1

Raštiškas nurodymas išduodamas personalui darbams su ranga ( skaitant ir elektros
renginius) patalpose, kurios pagal bet kur radiacin parametr priskiriamos I ir II
kategorijai ir darbo vietos parengti nereikalaujama.

8.9.2

Raštiškas nurodymas darbui I ir II kategorijos patalpose išrašomas dviem egzemplioriais.
Jeigu radiacin b kl darb atlikimo III kategorijos patalpose viršija ištyrimo lygius,
nustatytus 6 skyriuje, tada raštiškas nurodymas irgi išrašomas dviem egzemplioriais.
Vienas egzempliorius skirtas darb atlik jui, o antras – atsakingam RS darbuotojui.

8.9.3

Raštiškas nurodymas išduodamas vienam darb atlik jui su viena brigada vienai darbo
vietai.

8.9.4

Leidžiama išduoti raštišk nurodym kelioms darbo vietoms vienai prijungimo schemai
rengti su vienoda radiacine situacija, su vienodomis saugumo priemon mis. Išpl sti darbo
vietas, darb atlikimo s lygas, taip pat keisti darb atlik
neišdavus naujo raštiško
nurodymo DRAUDŽIAMA.

8.9.5

Raštiško nurodymo eilut se, nereikalaujan iose parengti darbo viet , atsakingas RS
darbuotojas rašo atžym „Ne“ ir pasirašo. Tokiu atveju atsakomyb už RS reikalavim
vykdym tenka asmeniui, išdavusiam raštišk nurodym , ir darb atlik jui.

8.9.6

Kai radiacin situacija darbo vietose yra skirtinga, RS priemon s turi b ti nurodomos
kiekvienai darbo vietai atskirai.

8.9.7

Paskirtos RS priemon s turi b ti atliekamos visose darbo vietose vienu metu.

8.9.8

Raštiškas nurodymas turi vienkartin pob , jo galiojimo laikas ne ilgesnis negu viena
darbo pamaina, jeigu darbo laikas pagal š raštišk nurodym neapribotas pagal radiacin s
situacijos s lygas. Jeigu yra b tinyb t sti darbus kit dien , raštiškas nurodymas turi b ti
formintas iš naujo.

8.9.9

forminus nurodymo blank ir traukus j
skait , darbuotojas, atsakingas už darb
atlikim , perduoda j atsakingam RS darbuotojui skaitymui ir forminimui. Raštiškas
nurodymas traukiamas
skait ir forminamas tvarka, kuri analogiška paskyros
registracijos ir forminimo tvarkai.
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Leidimo atlikti darbus leidimo blanko forma ir jo užpildymo tvarka.
LEIDIMAS
ATLIKTI DARBUS Nr._____
Padalinys ________________________________
Darbams: ___________________________________________________________________________________
darb pavadinimas

Leidžiama:
Etapas

Darb etap turinys

Darb etap
atlikimo vieta

Darb atlikimo
trukm

Personalo
skai ius

1
2
Darbo pradžia: data _________ laikas ______ Asmuo, atsakingas už darb planavim ir atlikim : _______________
(parašas, pavard , pareigos)

1. Informacija apie doz s gali ir prognoz darbo vietoje pagal darb etapus
Etapai

1

2

3

4

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Taip -Ne

Parengti ir išduoti vykdytojui darbo vietos kartogram
LDG maksim./ vidutin , µSv/h
Padidintos spinduliuot s LDG vietos
(patalpos Nr., ranga)
LDG pasikeitimo prognoz
(padid s/ nepasikeis)
Papildom LDG matavim darbo metu
poreikis (reikalingi/nereikalingi)

2. Radioaktyvaus užterštumo vertinimas ir prognoz pagal darbo etapus
Etapai

1

2

3

4

2

Užterštumas darbo vietoje, Bq/cm
-Taip -Ne
-Taip -Ne
-Taip -Ne
Radioaktyvaus užterštumo pasikeitimo
prognoz (padid s/ nepasikeis)
-Taip -Ne
-Taip -Ne
-Taip -Ne
Papildomi radioaktyvaus užterštumo
matavimai (reikalingi/nereikalingi)
3. Radionuklid t rinio aktyvumo ore vertinimas ir prognoz pagal darb etapus
Etapai

1

2

1

2

-Taip -Ne

3

Radionuklid aktyvumas ore darbo
vietoje, Bq/m3
-Taip -Ne
-Taip -Ne
-Taip -Ne
Radionuklid t rinio aktyvumo ore
darbo vietoje prognoz
(padid s/ nepasikeis)
-Taip -Ne
-Taip -Ne
-Taip -Ne
Papildomi radionuklid t rinio
aktyvumo ore darbo metu, matavimai
(reikalingi/nereikalingi)
4. Papildom individuali dozimetr naudojimo darbo metu poreikis: -Taip
5. Prognozuojamos individualios ir kolektyvin s doz s kiekvienam darb etapui
Etapai

-Taip -Ne

3

4

-Taip -Ne

-Taip -Ne

-Ne
4

/
/
/
/
IAD maks./ KAD
6. Laiko ribojimas: - be apribojimo
- ribotas _______________ val.
7. Apšvitos ribojimas: - paros doz
0,2 mSv;
- tina forminti padidint doz ____ mSv
8. Inžinerin s priemon s ir asmenin s apsaugos priemon s
Inžinerini priemoni pavadinimas
Naudojimo
Atsakingas
Parašas d l
vieta
asmuo
vykdymo
Bioapsaugos (ekran ) rengimas
Vykdytojas
Darbo vietos atitv rimas
Vykdytojas
Padidintos spinduliuot s šaltini atitv rimas
Vykdytojas
Specialiosios rangos naudojimas
Vykdytojas
MF naudojimas
Vykdytojas
Papildom AAP poreikis nustatytas: - nurodyme; - pavedime; - instrukcijoje
9. Papildomi užrašai:__________________________________________________________________
Leidimo atlikti darbus galiojimo terminas ________ RS atsakingas darbuotojas
(parašas, pavard , pareigos)
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8.10.1

Darbams KZ I kategorijos patalpose ir patalpose, kuriose radiologin s s lygos darbo
vietoje atitinka kriterijus, nustatytus I kategorijos patalpoms, atsakingas RS darbuotojas
papildomai prie RS blanko išduoda raštišk Leidim atlikti darbus. Atliekant darbus I
kategorijos patalpose, Leidimas atlikti darbus yra neatskiriama nurodymo dalis.

8.10.2

Leidime atlikti darbus atsakingas RS darbuotojas nurodo:
informacij apie doz s pasiskirstym darbo vietoje, nurodant padidintos doz s vietas,
kurios gali tur ti takos darbuotoj radiacinei saugai, taip pat prognoz , kaip doz s galia
gali keistis atliekant darbus;
radioaktyvaus užterštumo vertinim ir prognoz (paviršin ir t rin radionuklid
aktyvum ore) darbo vietoje, kaip jis keisis arba gali keistis atliekant darbus;
poreik atlikti papildomus matavimus darbo vietoje prieš pradedant darbus ir (arba)
darbo metu, nurodant, kokie radiologiniai parametrai turi b ti išmatuoti;
poreik naudoti papildomus individualius dozimetrus darbo metu;
prognozuojamas individualias ir kolektyvines dozes kiekviename darb etape;
inžinerines priemones ir asmenin s apsaugos priemones kiekviename darb etape;
laiko ir apšvitos apribojim .

8.10.3

Leidim atlikti darbus dviejuose egzemplioriuose išrašo asmuo, atsakingas už darb
planavim ir atlikim . Asmuo, atsakingas už darb planavim ir atlikim , užpildo titulin
Leidimo dal , kurioje nurodo:
padalin ir darb pavadinim , paskirstant juos pagal atlikimo etapus (ne daugiau kaip 4);
pagrind (paskyra, nurodymas, instrukcija, DAP, pamainos užduotis ir t.t., nurodant
dokumento numer );
darb viet ir turin kiekviename etape;
rangos, su kuria planuojama dirbti, pavadinim ;
personalo skai

;

laik , reikaling darbams atlikti kiekviename etape.
8.10.4

Po to du blanko egzemplioriai perduodami atsakingam RS darbuotojui toliau užpildyti.

8.10.5

Leidimo atlikti darbus galiojimo laik nustato atsakingas RS darbuotojas.

8.10.6

Leidimas atlikti darbus yra registruojamas tokia tvarka:
atsakingas RS darbuotojas patikrina, ar teisingai formintas Leidimas atlikti darbus ir
imasi priemoni radiacinei saugai užtikrinti;
atsakingas RS darbuotojas suteikia Leidimui atlikti darbus skaitos numer , rašydamas
„Darb pagal paskyras, leidimus ir nurodymus apskaitos žurnal “.

8.10.7

Leidimo atlikti darbus blanko pildymo tvarka:
eilut „LEIDIMAS atlikti darbus Nr. _____“ rašomas Leidimo atlikti darbus skaitos
numeris.
Eilut „Darbams“ pildoma pagal po eilute esan ius nurodymus.
Esant b tinybei, atsakingas RS darbuotojas organizuoja darbo vietos kartogramos
parengim ir jos išdavim asmeniui, atsakingam už darb planavim ir vykdym .
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Patikslinus radiacin b kl darbo vietoje, 1, 2, 3 skyriaus lenteles vedam informacija
apie doz s gali , pavirši užterštum ir oro t rin aktyvum darbo vietoje ir prognoz
apie radiacin s situacijos pasikeitimus darbo vietoje pagal darbo etapus (atidarant,
ardant, remontuojant rang ir t.t.);
Atsakingas RS darbuotojas prognozuoja radiacin s situacijos pasikeitimus ir pažymi
galiojim perbraukdamas ženklel „ “ skiltyse „LDG, pavirši užterštumo ir oro t rinio
aktyvumo pasikeitimo prognoz “ ir „Poreikis papildomai matuoti LDG, pavirši
užterštum ir oro t rin aktyvum darbo metu”;
Atliekant radioaktyviojo užterštum vertinim ir prognoz pagal darbo etapus (atv rus
rang , po pratek jim , suvirinimo darb , rangos pjovimo ir t.t.), atsakingas RS
darbuotojas organizuoja darbo vietos užterštumo matavimus (nesant informacijos).
Pagal matavim rezultatus nustatomas darbo vietos papildomo dezaktyvavimo ir
papildom AAP poreikis
Papildom dozimetr naudojimo darbo metu poreik nustato atsakingas RS darbuotojas,
perbraukdamas ženklel „ “ – TAIP arba NE – pažymi, ar personalui reikalingi
papildomi dozimetrai.
Prognozuojamas individualios ir kolektyvin s dozes kiekvienam darbo etapui
atsakingas RS darbuotojas apskai iuoja, remdamasis paskirta darbuotojo doz s apkrov
ir spinduliuot s LDG darbo vietoje, taip pat darb atlikimo kiekviename etape trukme,
ir veda duomenis atitinkamus 5 skyriaus lentel s stulpelius.
Perbraukdamas ženklel „ “, atsakingas RS darbuotojas nurodo, ar reikalingas darb
atlikimo laiko apribojimas, arba darbai atliekami be laiko apribojimo. Tuo atveju, jeigu
laiko apribojimas yra reikalingas, atsakingas RS darbuotojas nurodo leistin darbo laik
(valandomis).
Jeigu forminamas dozi viršijimo leidimas, atsakingas RS darbuotojas nustato
apribot doz , reikaling darbui atlikti.
Siekiant užtikrinti radiacin saug IAE kontroliuojamosios zonos patalpose, kuriose
apsauginiai barjerai arba renginiai negali užtikrinti pakankamo radionuklid sulaikymo
arba jonizuojan iosios spinduliuot s ekranavimo, diegiamos papildomos inžinerin s
priemon s, skirtos darbuotoj radiacinei saugai užtikrinti (pvz., mobilieji oro valymo
renginiai, papildomi apsauginiai ekranai, konstrukcijos, užtikrinan ios radionuklid
sulaikym ). Norint vertinti, ar nustatytos papildomos inžinerin s technin s priemon s
yra pakankamos, atsakingas RS darbuotojas viršininkas organizuoja ši priemoni
veiksmingumo steb sen .
Atsakingas RS darbuotojas, atsižvelgdamas radiacin b kl darbo vietose, nurodo
tinas inžinerines priemones (biologin apsauga, MF , nuotoliniai rankiai,
robotechnika ir t.t.) ir j naudojimo viet . Vykdytojas, atsakingas už leidime nurodyt
inžinerini priemoni rengim , pasirašo atitinkamoje 8 skyriaus lentel s skiltyje.
Jeigu asmenini apsaugos priemoni poreikis pasikei ia, palyginti su nurodytomis
paskyroje, pavedime, instrukcijoje, atsakingas RS darbuotojas paskiria personalui
papildomas AAP.
8.10.8

Vienas užpildyto leidimo blanko egzempliorius lieka atsakingas RS darbuotojui, antras
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gr žinamas asmeniui, atsakingam už darb planavim ir vykdym .
8.10.9

Leidžiant dirbti leidžiantysis atsakingas RS darbuotojas privalo sitikinti, kad radiologin s
lygos darbo vietoje, radiacin s saugos priemon s atitinka tas, kurios nurodytos Leidime
atlikti darbus.

8.10.10

Pabaigus darbus (uždarant paskyr ) Leidimas atlikti darbus turi b ti gr žintas atsakingam
RS darbuotojui. Po to atsakingas RS darbuotojas turi sitikinti, kad visi darbai, numatyti
Leidime atlikti darbus, atlikti ir darbo vieta sutvarkyta, tod l galima saugiai atlikti kitus
darbus.

8.10.11

Panaudoti Leidim dirbti blankai saugomi atsakingo RS darbuotojo darbo vietoje
informacijai planuojant kitus darbus. Pra jus 1 metams blankai gali b ti sunaikinti.

8.11.

Radiacin s situacijos darbo vietoje nustatymo tvarka

8.11.1

Paskyras išduodantysis paskyros blanke, eilut je „Kitos saugos priemon s, ypatingos
lygos“ turi akcentuoti proced roje dalyvaujan io personalo d mes , pavyzdžiui:
darbams, susijusiems su rangos atv rimu (siurbliai, vamzdynai, talpos, sklend s ir kt.)
– „ rangos atv rimas“;
darbuose, atliekamuose remiantis darb atlikimo projektu, darb , technologini proces
organizavimo projektu arba kitais dokumentais, nurodan iais saugumo priemon s –
dokumento, pagal kur atliekami darbai, registracijos numer ir tvirtinimo dat (vienas
dokumento egzempliorius perduodamas RSS rengiant paskyr );
transportuojant „nešvari “ rang , nurodyti transportavimo maršrut .

8.11.2

Radiacinei situacijai nustatyti atsakingas RS darbuotojas išanalizuoja pirmiau nurodytus
rašus ir nurodo pavaldžiam personalui nustatyti radiacin situacij bei instruktuoja j .

8.11.3

Nustatant radiacin situacij , reikia atlikti šiuos matavimus:
gama ir neutron spinduliuot s doz s galios;
patalpos ir rangos nuvalomo paviršinio alfa ir beta užterštumo;
aerozoli koncentracijos (esant reikalui).

8.11.4

Matuojant gama ir neutron spinduliuot s doz s galias, reikia nustatyti vidutin ir
maksimal fon darbo vietoje, taip pat išsiaiškinti gama ir neutron spinduliuot s šaltinius.

8.11.5

Radioaktyvus užterštumas patalpoje nustatomas darbo vietoje (grindys ir ranga), taip pat
ant grind , pakeliui darbo viet nuo jimo patalp .

8.11.6

Jeigu ištyrimo lygiai, nurodyti 6 skyriuje, yra viršyti, daroma smulki kartograma (1
tepin lis iš 5 m2 ploto).

8.11.7

Išsami darbo vietos radiacin s situacijos LDG kartograma daroma šiais atvejais:
jeigu užterštumas ir LDG patalpoje pasižymi dideliu netolygumu;
jeigu atliekami darbai, reikalaujantys taikyti LDG mažinimo darbo vietoje priemones;

8.11.8

Kartogramoje b tina nurodyti minimalias ir maksimalias LDG reikšmes patalpoje ir nuo
rangos, daugiausiai takojan ios radiacin s situacijos pablog jim darbo vietoje. Taip pat
tina nurodyti apsaugini ekran , skirt sumažinti spinduliuot darbo vietoje, pastatymo
vietas.

8.11.9

Kartogramos braižomos atskiruose lapuose, viršutin je lapo dalyje nurodant paskyros ir
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patalpos numerius. Kartogram kopijos išduodamos darb atlik jams suteikiant pirmin
prieig .
8.11.10

Radioaktyvi

aerozoli koncentracija ore nustatoma pa ioje darbo vietoje.

8.11.11

Matavim rezultatai rašomi Darb pagal paskyras, leidimus ir nurodymus apskaitos
žurnal , nurodant matavimo laik ir radiacin s b kl s matavimus atlikusiam asmeniui
pasirašant grafoje „Radiacin situacija darbo vietoje“.

8.11.12

Kai radiacin situacija vairiose darbo vietose skirtinga, elektroniniai dozimetrai išduodami
visiems brigados nariams. RS priemon s turi b ti nurodomos kiekvienai darbo vietai
atskirai, o darbo vietos pagal RS turi b ti parengiamos visos vienu metu.
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9.

RADIACIN S SAUGOS OPTIMIZAVIMO PROGRAMA

9.1.

ALARA principo taikym radiacin s saugos užtikrinimui reglamentuoja Lietuvos
Respublikos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindin s radiacin s saugos normos“ ir
branduolin s saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacin sauga branduolin s
energetikos objektuose“. Reikalavimas branduolin s energetikos objektuose taikyti
ALARA princip yra toks: „Darbuotoj ir komandiruot darbuotoj radiacin sauga turi
ti tokia, kad individualios apšvitos doz , paveikt žmoni skai ius ir nepagr stos
apšvitos tikimyb b
kuo mažesn “.

9.2.

Radiacin s saugos optimizavimas remiantis ALARA principu leidžia apriboti doz ,
paveikt žmoni skai , atskir asmen ir viso personalo apšvitos pavoj , kiek manoma
sumažinant apšvitos lyg , atsižvelgiant socialinius ir ekonominius faktorius.

9.3.

Pirmin ALARA darb vykdant MRAS eksploatavimo nutraukim analiz buvo atlikta
S/14-1670.16.18-GENP:3.4,
MAIŠIAGALOS
RADIOAKTYVI
ATLIEK
SAUGYKLOS GALUTINIS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS.

9.4.

MRAS ALARA programa apima šias pagrindines sritis:

9.4.1.

Darb organizavimas

9.4.1.1.

Darb organizavimas vis pirma numato dozi išlaid planavim šiems darbams, dozi
išlaid mažinimo b
radim , racional personalo išd stym , maksimal personalo
praleidžiam laik aukštos spinduliuot s laukuose sumažinim , operacij ar darb su
didel mis doz mis pašalinim .

9.4.1.2.

Atliekant darbus MRAS, galioja paskyr sistema, apimanti priemoni rinkin ALARA
principui gyvendinti. forminant paskyr , tokios priemon s apima:
gama ir neutron spinduliuot s ADEG, paviršinio užterštumo darbo vietoje, bei
aerozoli aktyvumo, jei reikia, matavimas;
radiacin s situacijos analiz ;
leidžiant
darbo viet atliekamas instruktažas. Jei reikia, sudaroma radiacin s
situacijos darbo vietoje kartograma;
biologin s apsaugos rengimas, jei reikia;
elektronini dozimetr išdavimas dirbant su JSŠ, bei I, II kategorij
nustatant apribot sias dozes;

patalpose,

leistino darbo laiko apskai iavimas;
AAP paskyrimas.
9.4.2.

Personalo mokymas ir instruktavimas

9.4.2.1.

Tam, kad ALARA programa duot norim rezultat , reikia, kad kiekvienas darbuotojas,
nuo darbuotojo iki vadov , prisiimt ALARA ideologijos svarb , poreik kiekvienoje
darbo vietoje kiekvienos operacijos atlikimo metu stengtis sumažinti apšvitos dozes. Šiuo
tikslu išsamus susipažinimas su ALARA principu yra trauktas personalo mokymo
programas.

9.4.2.2.

Siekiant sumažinti apšvitos dozes MRAS eksploatavimo nutraukimo metu, darbuotojai yra
apmokomi ir gyja
džius, kaip saugiai atlikti darbus su aukštomis doz mis.

Radiacin kontrol ir monitoringas
Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos griovimo, radioaktyvi
atliek iš mimo ir transportavimo metu

Sutartis 14-313.19.20
Radiacin s saugos programa

TE-29-TP-RS-01
Rev. 04

Data: 2020-01-20 Puslapis 52 iš 59

9.4.2.3.

Prieš pradedant išmontavim planuojama ištirti ir sisavinti technologinius procesus,
kuriuos numato darbo dokument rinkiniai ir darb atlikimo projektai, išstudijuoti panaš
darb vykdymo kituose objektuose patirt .

9.4.2.4.

Prieš leidžiant personalui atlikti darbus KZ pagal paskyras ir nurodymus, RSS darbuotojai
atlieka privalom tikslin instruktaž apie radiacin saug , jei reikia, išduodant radiacin s
situacijos kartogramas.

9.4.3.

Darbo s lyg gerinimas ir technologini proces tobulinimas

9.4.3.1.

Personalo darbo s lyg gerinimas leidžia padidinti darb produktyvum ir taip sumažinti
apšvitos dozes atliekant darbus dideliuose spinduliuot s laukuose.

9.4.3.2.

Prieš pradedant darbus, planuojama naudoti rankius ir technologijas, leidžian ias nustatyti
ar sumažinti patalp sien , grind , mechanizm ir rangos pavirši užteršim .

9.4.3.3.

Numatoma naudoti speciali rang , robotik , automatines mašinas ir mechanizmus, kurie
sumažina personalo buvimo laik dideliuose spinduliuot s laukuose. Tai yra mechanizuoti
rankiai, betono smulkinimo ir armat ros pjovimo mechanizmai, mechanizm veikimo
steb jimo sistemos ir valdymo sistemos, bei, jei manoma, nuotolini k limo mechanizm
ir tais naudojimas.

9.4.3.4.

Darb paruošimo ir vykdymo technologini proces tobulinimas leidžia žymiai sumažinti
doz s gali darb atlikimo vietose arba sutrumpinti laik , reikaling j vykdymui.

9.4.4.

Saugos kult ra

9.4.4.1.

Siekiant gyvendinti ALARA program , b tina diegti ir palaikyti saugos kult
užtikrina:
Saugos politikos ir ALARA principo palaikym vadovais, j
ši politik parodym ;

, kuri

sipareigojimo vykdyti

aišk kiekvieno asmens atsakomyb s paskirstym radiacin s saugos užtikrinimo
srityje ir kiekvieno asmens tinkam mokym ir kvalifikacij ;
aišk valdžios priimant sprendimus saugos klausimais apibr žim ;
apsikeitim informacija apie radiacin saug .
9.4.5.

Žmogiškojo faktoriaus taka

9.4.5.1.

Siekiant išvengti žmogiškojo faktoriaus klaid ir neteising
sukelian nepagr st darbuotoj apšvit , numatyta:

personalo veiksm ,

priemoni , kaip barjerai, spynos, sp jamoji signalizacija, plakatai ir saugos ženklai,
paskyr leidim sistemos, naudojimas;
darbuotoj instruktažas ir, jei reikia, papildomas darbuotoj
pradedant darbus ir darb metu;

apmokymas prieš

kur manoma, asmens pakeitimas automatiniais renginiais;
komandinio darbo mokymai, galim personalo klaid identifikavimas;
gerosios patirties propagavimas;
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materialini ir moralini paskat
naudojimas, siekiant paskatinti personal
gyvendinant priemones, kurios sumažino dozes, atkreipiant d mes
darbuotoj
nuopelnus.
9.5.

Remiantis ALARA principu ir pasauline praktika, visuotinai pripaž stama, kad dozi
apkrovos mažinimo išlaidos yra pagr stos ir pakankamos, jei jos yra mažesn s už žm.-Sv
pinigin vert .

9.6.

Žm.-Sv pinigin vert yra iš anksto nustatyta vert , parodanti, kokias finansines išlaidas
mon yra pasirengusi paskirti, kad b
išvengta vieno žm.-Sv kolektyvin s doz s.

9.7.

Žm.-Sv pinigin vert galima vertinti padauginus tikimyb sukelti poveik , susijus su
vieno žm.-Sv kolektyvine doze, sveikatai iš šio poveikio sveikatai pinigin s vert s.
Kadangi poveikis sveikatai (v žys ir paveldimas poveikis) gali b ti išreikštas kaip
gyvenimo trukm s sutrump jimas, j pinigin vert gali b ti siejama su pinigine verte,
susijusia su vieneriais gyvenimo metais. Gyvenimo trukm s sumaž jimui vertinti
naudojamas metodas, naudojantis žmogiškojo kapitalo s vok , kai vien prarast
gyvenimo met pinigin vert nustatoma pagal metin bendr vidaus produkt vienam
gyventojui.

9.8.

Žm.-Sv pinigin s vert s apskai iavimo rezultatai pagal individualios doz s lyg pateikiami
9 lentel je.

9 lentel . Žm.-Sv pinigin s vert s apskai iavimo rezultatai

9.9.

Nr.

Individuali darbuotojo doz , mSv

1 žm.-mSv vert , €
(Kolektyvin doz )

1.

0-1

10

2.

1-5

60

3.

5-10

250

4.

10-20

1200

Parengiant MRAS eksploatavimo nutraukimo darb atlikimo projekt , radiacin s saugos
poži riu pavojing darb ALARA analiz atliekama tokia seka:
1 etapas. Darbo aprašymas. Šiame etape atliekami:
išsamus darb pob džio ir vykdymo vietos aprašymas (kokie darbai planuojami, kur
yra darbo vietos, kokia yra operacij seka vykdant šiuos darbus, kokiose patalpose
planuojama atlikti šiuos darbus, rangos išd stymas ir kokiomis sanitarin mis bei
higienin mis s lygomis numatomai darbai);
kit darb , kurie gali paveikti darbo s lygas ir radiacin situacij darbo vietoje,
nustatymas;
ranki ir rangos, robotikos nustatymas, naudojant kuriuos gali b ti atliktas darbas.
2 etapas. Informacijos, reikalingos doz ms vertinti, apžvalga ir nustatymas. Šiame
etape atliekami:
turimos informacijos, reikalingos individualios apšvitos doz s ir kolektyvin s apšvitos
doz s apskai iavimui, apžvalga (radiologinio apib dinimo ataskait , kartogram
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duomen apžvalga, personalo ir darbo viet apšvitos kontrol s rezultat apžvalga,
eksploatavimo patirties, susijusio su nagrin jamu darbu, duomen naudojimas);
ankstesni darb ALARA dokument analiz ;
išsamios informacijos, reikalingos individualios apšvitos doz s ir kolektyvin s
apšvitos doz s apskai iavimui, nustatymas;
patikslinama informacija apie radiologines s lygas darbo vietose (doz s galia,
paviršiaus užterštumas ir aerozoli t rinis aktyvumas) ir apie galimus radiacini
faktori poky ius darbo atlikimo metu; jeigu papildoma informacija n ra pakankama,
atliekami papildomi matavimai;
patikslinama informacija apie operacij trukm ir darbuotoj , dalyvaujan
atliekant
darbus, skai . Nustatant operacijos trukm , papildomai vertinamas apšvitos,
temperat ros, AAP naudojimo ir kit faktori , galin tur ti takos trukmei, poveikis.
3 etapas. Analiz . Šiame etape nagrin jami šie aspektai:
nustatomi elementai, ty darbai, operacijos, patalpos, kurie apšvitos poži riu yra
svarbiausi ir
kuriuos reikia atsižvelgti optimizavimo proceso metu. Nustatomi
darbuotojai, kurie gali gauti didžiausias dozes. Tam atliekamas preliminarus
individualios apšvitos doz s ir kolektyvin s apšvitos doz s pagal operacijas
skai iavimas, atsižvelgiant prastus darbo atlikimo metodus ir rankius;
nustatomos radiacinio poveikio mažinimo priemon s kiekvienam elementui
(pavyzdžiui: priemon s, skirtos sumažinti doz s gali darbo vietoje dezaktyvuojant
rangos paviršius, ekranuojant, pašalinant „karštas“ d mes ir kt.) ir priemon s, skirtos
sumažinti apšvitintas žmoni darbo s naudas (robot naudojimas, darbuotoj
apmokymas ir kt.);
gautos doz s lyginamos su iš anksto nustatytomis individualia ribine doze ir tiksline
kolektyvine doze;
pasirenkamas optimalus apšvitos sumažinimo priemoni variantas, remiantis
pasirinkto analiz s metodo ir apskai iuot dozi palyginimo su ribine individualia
doze ir tiksline kolektyve doze rezultatais.
4 etapas. Atgalinis ryšys. Šiame etape nagrin jami šie aspektai:
užbaigtas ALARA analiz s dokumentas yra darb vykdymo projekto dalis. Po darb
pabaigos, darb vadovas su užrašu „darbas baigtas“ ALARA analiz s dokumente
pateikia ALARA analiz s dokument ALARA grupei. ALARA analiz papildo atlikto
darbo rezultat analiz ;
darb
atlikimo pabaigoje
efektyvumas, ypa :

vertinamos

apšvitos

sumažinimo

priemon s,

j

ar buvo pasiekti darbo s lyg gerinimo ar darbo s naud sumažinimo
parametrai, kurie buvo nagrin jami atliekant skai iavimus (pavyzdžiui, doz s
galios sumažinimas X kartus naudojant tam tikras ekranavimo priemones,
operacijos laiko sutrumpinimas apmokant treniruokliuose ir pan.), jei ne, kokios
yra galimos priežastys;
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kokios individualios ir kolektyvin s doz s darbuotojams buvo gautos d l darb ,
ar jos neviršijo ribot individuali ir tikslin kolektyvin dozes.
darb atlikimo pabaigoje vertinami galimi kiti darbo atlikimo aspektai, turintys
takos darbuotoj apšvitai, ta iau juos nebuvo atsižvelgta atliekant ALARA
analiz ;
gytos patirties rezultatai rašomi atlikt darb analiz s ALARA dokument ,
siekiant toliau panaudoti radiacin s saugos optimizavimo patirt .
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DARUOTOJ SVEIKATOS PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

Darbuotojams leidžiama dirbti KZ tik atlikus sveikatos patikrinim ir gavus išvad apie tinkamum
dirbti jonizuojan iosios spinduliuot s aplinkoje. Sveikatos patikrinimai atliekami kasmet. Generalinio
direktoriaus sakymu nustatoma kasmetinio darbuotoj sveikatos tikrinimo mon je tvarka, grafikas
bei grafiko laikymosi tvarka vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro sakymu „D l profilaktini
sveikatos patikrinim medicinos staigose“ (Žin., 2000 m., Nr. 47-1365).
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11.

RADIACIN S
SAUGOS
MOKYMO
TVARKA
IR
DARBUOTOJ ,
KOMANDIRUOT DARBUOTOJ IR LANKYTOJ INSTRUKTAVIMAS

11.1.

IAE ir tre
šali organizacij personalo RS mokymus vykdo mokymo centras pagal
šias programas:
Asmen , atsaking už radiacin saug , radiacin s saugos mokymo programa, MC1481-86;
Darbuotoj , dirban
jonizuojan iosios spinduliuot s s lygomis, radiacin s saugos
mokymo programa, MC-1481-85;
Darbuotoj , transportuojan radioaktyvi sias medžiagas, radiacin s saugos mokymo
programa, MC-1481-84;
Su jonizuojan iosios spinduliuot s šaltiniais dirban
darbuotoj radiacin s saugos
mokymo programa.

11.2.

Mokymai vykdomi tam, kad personalas gaut reikiamas žinias apie atitinkamas veiklos
sritis.

11.3.

Pasirengimo avarijoms srityje:
Turi žinoti:
pasirengimo avarijoms veiklos IAE objektuose organizavimas;
avarij klases, priežastis ir galimos pasekmes;
sp jimo sistem , signalus ir personalo veiksm tvark ;
kolektyvines ir individualias apsaugos priemones vykus avarijai.

11.4.

Atestavimas kartojamas kas penkerius metus, o jei reikia, gali b ti atliktas neeilinis
(pakartotinis) atestavimas.

11.5.

Visi mon s darbuotojai, nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos
pob džio, privalo b ti supažindinti su darbuotoj saugos ir sveikatos bei priešgaisrin s
saugos instrukcijomis (dirbantys kontroliuojamojoje zonoje – radiacin s saugos
instrukcijomis). Darbuotojai, atliekantys pavojing darb , po pradinio ir (arba) periodinio
instruktavimo yra testuojami.

11.6.

mon vykdo šiuos instruktažus darbuotoj saugos ir sveikatos klausimais (taip pat
radiacin s ir priešgaisrin s saugos klausimais):
vadinis;
pradinis darbo vietoje;
periodinis darbo vietoje;
papildomas darbo vietoje;
tikslinis darbo vietoje.

11.7.

Instruktavimo metu, tiesioginis vadovas privalo užtikrinti, kad darbuotojas gaut vis
reikiam informacij apie darbuotoj saugos ir sveikatos organizavim , radiacin saug ir
priešgaisrin saug IAE objektuose, apie esam ar tik tin profesin rizik jo darbo vietoje,
prevencines priemones rizikai pašalinti ar sumažinti, bei reikiam informacij , nurodyt
darbuotoj saugos ir sveikatos taisykl se ir instrukcijose.

Radiacin kontrol ir monitoringas
Maišiagalos radioaktyvi
atliek
saugyklos griovimo, radioaktyvi
atliek iš mimo ir transportavimo metu
11.8.

Sutartis 14-313.19.20
Radiacin s saugos programa

TE-29-TP-RS-01
Rev. 04

Data: 2020-01-20 Puslapis 58 iš 59

Instruktažas vykdomas vadovaujantis darbuotoj saugos ir sveikatos, radiacin s saugos ir
priešgaisrin s saugos instrukcijomis, kitais mon s norminiais teis s aktais, darbo ar
technologini proces priemoni naudojimo techniniais dokumentais, pavojing chemini
medžiag saugos duomen lapais, profesin s rizikos vertinimo duomenimis ar kitais
dokumentais, kuriuose pateikiama informacija, reikalinga darbuotojui, kad jis gal
saugiai atlikti darb tam tikroje darbo vietoje.
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12.

NUORODOS

12.1.

Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindin s radiacin s saugos normos“,
DVSnd-1413;

12.2.

Lietuvos higienos norma HN 112:2001 „Vidin s apšvitos monitoringo reikalavimai”,
DVSnd-293;

12.3.

Branduolin s saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacin
energetikos objektuose“, DVSnd-1020;

12.4.

Branduolin s saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2016 „branduolin s energetikos srities veikl
su jonizuojan iosios spinduliuot s šaltiniais vykdan
darbuotoj ir asmen , atsaking už
radiacin saug , privalomojo radiacin s saugos mokymo, žini patikrinimo, instruktavimo
ir fizini asmen , siekian
gyti teis mokyti radiacin s saugos, atestavimo tvarkos
aprašas“, DVSnd-777

12.5.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguž s 31 d. sakymas Nr. 301 „D l
profilaktini sveikatos tikrinim sveikatos prieži ros staigose“, DVSnd-40;

12.6.

kio subjekt aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. rugs jo 16 d. sakymu Nr. D1-546.

sauga branduolin s

