Saugos įvykis?
Praneškite apie jį savo organizacijai!
Apie įvykį pranešantis bei kiti pranešime paminėti asmenys
saugomi nuo visų galimų neigiamų pranešimo pasekmių:
Jūsų ir kitų pranešime paminėtų asmenų tapatybė bus
apsaugota.
Pranešimo turinys nebus atskleistas, nebent tai būtų
būtina siekiant užtikrinti saugą.
Pranešimas nebus naudojamas apkaltinti jus ar kitus
jame paminėtus asmenis nei jūsų organizacijos viduje,
nei išorėje.
Gali būti taikomos išimtys dėl nepriimtino elgesio.*
Jei manote, kad jums nėra užtikrinamos pranešėjo teisės,
praneškite apie tai Transporto kompetencijų agentūrai.
Jeigu abejojate savo organizacijos pranešimų sistema ar
kultūra, apie saugos įvykius galite pranešti mums tiesiogiai:
www.tka.lt/pranesk-apie-ivyki
*Nepriimtinas elgesys apibrėžiamas kaip rimtas akivaizdžios rizikos
nepaisymas ir profesinės atsakomybės stoka, galinti sukelti žalą asmeniui bei
jo turtui arba kelianti grėsmę aviacijos saugai.
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Kviečiame antžeminių paslaugų teikimo įmonių personalą pranešti apie tokius įvykius
SU ORLAIVIAIS IR AERODROMU SUSIJĘ ĮVYKIAI

1. Vieno orlaivio susidūrimas su kitu orlaiviu, paviršiumi ar kliūtimi arba pavojingas
priartėjimas prie jų ant žemės arba ore.
2. Įriedėjimas į kilimo ir tūpimo arba riedėjimo taką.
3. Išriedėjimas iš kilimo ir tūpimo arba riedėjimo tako.
4. Pavojingas orlaivio konstrukcijos, sistemų ir įrangos užteršimas, atsiradęs dėl
bagažo, pašto ar krovinių vežimo.
5. Išstūmimo atgal, riedėjimo atbulomis ar riedėjimo sutrukdymas, sukeltas
transporto priemonės, įrangos ar asmens.
6. Aerodromo judėjimo zonoje atsiradęs pašalinis objektas, dėl kurio kilo arba galėjo
kilti pavojus orlaiviui, jame esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
7. Perone be priežiūros palikti keleiviai ar pašalinis asmuo.
8. Aerodromo infrastruktūroje, įrenginiuose ir netoli aerodromo pastebėta ugnis,
dūmai ar sprogimai, dėl kurių kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame esantiems
asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
9. Su aerodromo saugumu susiję įvykiai. Pvz., neteisėtas patekimas į aerodromą,
sabotažas, grasinimas susprogdinti.
10. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/1998 privaloma pranešti apie visus didelius
saugumo pažeidimus ir visas įtartinas aplinkybes, kurios gali būti susijusios su
krovinio ar pašto saugumu bei orlaivio ar oro uosto atsargų saugumu (pvz., rasti
draudžiami daiktai, apsaugos pažeidimai)

PASLAUGŲ ARBA FUNKCIJŲ SUPRASTĖJIMAS ARBA VISIŠKAS
NUTRAUKIMAS

1. Ryšio su orlaiviu, transporto priemone, oro eismo paslaugų tarnyba arba perono
valdymo paslaugų tarnyba nutrūkimas arba sutrikimas.
2. Didelis aerodromo įrangos ar sistemos gedimas, veikimo sutrikimas ar defektas, dėl
kurio kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui ar jame esantiems asmenims.
3. Dideli trūkumai, susiję su aerodromo apšvietimu, ženklinimu ar ženklais.

SU ORLAIVIUI TEIKIAMOMIS ANTŽEMINĖMIS PASLAUGOMIS SUSIJĘ
SPECIFINIAI ĮVYKIAI

1. Neteisinga keleivių priežiūra ar susodinimas, bagažo, pašto ar krovinių tvarkymas
ar krovimas, kuris galėtų turėti didelės įtakos orlaivio masei ir/arba centruotei
(įskaitant dideles krovinio važtaraštyje pateiktų apskaičiavimų klaidas).
2. Laipinimo įrangos patraukimas, dėl kurio kilo pavojus orlaivyje esantiems
asmenims.
3. Netinkamas bagažo, pašto ar krovinių sukrovimas ar įtvirtinimas, kuris galėtų
kelti pavojų orlaiviui, jo įrangai ar jame esantiems asmenims arba trukdyti atlikti
avarinę evakuaciją.
4. Pavojingų krovinių vežimas, bandymas juos vežti ar tvarkyti, dėl ko kilo arba
galėjo kilti pavojus naudojamo orlaivio saugai arba susidarė pavojinga būklė. Pvz.,
ICAO techninėse instrukcijose apibrėžtas incidentas arba avarija vežant
pavojinguosius krovinius.
5. Neatitiktis, aptikta nustatant bagažo priklausomybę keleiviams.
6. Orlaivio antžeminių paslaugų ir aptarnavimo procedūrų – nuledinimo, degalų
pripylimo ar krovimo, įskaitant neteisingą įrangos išdėstymą ar pašalinimą,
reikalavimų nesilaikymas.
7. Didelis nuotėkis pilant degalus.
8. Netinkamo degalų kiekio įpylimas, galintis turėti didelės įtakos orlaivio
patvarumui, charakteristikoms, centruotei ar konstrukcijos atsparumui.
9. Užterštų ar netinkamos rūšies degalų arba kitų svarbių skysčių (įskaitant deguonį,
azotą, alyvą ir geriamąjį vandenį) pripylimas.
10. Antžeminės įrangos, naudojamos antžeminėms paslaugoms teikti, pvz., vilkties ar
antžeminės jėgainės (GPU), gedimas, veikimo sutrikimas ar defektas, dėl kurio
buvo ar galėjo būti padaryta žala orlaiviui.
11. Neatlikta, neteisingai ar netinkamai atlikta nuledinimo ir/arba antiledodaros
procedūra.
12. Naudojant antžeminių paslaugų įrangą ar transporto priemones orlaiviui
padaryta žala, įskaitant tą, apie kurią anksčiau nebuvo pranešta.
13. Bet koks įvykis, per kurį žmonės savo veiksmais tiesiogiai prisidėjo arba galėjo
prisidėti prie avarijos ar pavojingo incidento.

Visuomet praneškite apie visus pastebėtus su aviacijos sauga susijusius įvykius!
www.tka.lt/pranesk-apie-ivyki

