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 techninės priežiūros organizacijų personalą pranešti apie tokius įvykius
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR NEPERTRAUKIAMO SKRAIDYMO
UŽTIKRINIMAS
1. Atliekant orlaivio ar komponento techninę priežiūrą nustatytas esminis
konstrukcijos pažeidimas. Pvz., įskilimas, liekamoji deformacija,
išsisluoksniavimas, atsiklijavimas, apdegimas, nusidėvėjimas ar korozija.
2. Viršijamos orlaivio tipo pažymėjimo turėtojo nurodytos galimos ribos.
3. Didelis hidraulinių skysčių, degalų, alyvos, dujų ar kitų skysčių nuotėkis
ar užteršimas.
4. Bet kurios variklio ar jėgainės ir/arba transmisijos dalies gedimas ar
veikimo sutrikimas, lemiantis vieną ar kelis iš šių įvykių:
komponentų (nuolaužų) nesulaikymą;
variklio montavimo konstrukcijos gedimą.
5. Oro sraigto pažeidimas, gedimas ar defektas, dėl kurio skrendant galėtų
atitrūkti oro sraigtas ar bet kuri svarbi jo dalis ir/arba sutrikti oro sraigto
valdymas.
6. Pagrindinės rotoriaus pavarų dėžės ir/arba tvirtinimo įrangos
pažeidimas, gedimas ar defektas, dėl kurio skrendant galėtų atitrūkti
rotoriaus junginys ir/arba sutrikti rotoriaus valdymas.
7. Reikšmingas saugai svarbios sistemos ar įrangos, įskaitant avarinę
sistemą ar įrangą, veikimo sutrikimas atliekant techninės būklės
bandymą arba negalėjimas šių sistemų paleisti po techninės priežiūros.
8. Netinkamas orlaivio komponentų surinkimas ar sumontavimas, aptiktas
atliekant patikrą ar bandymo procedūrą kitu tikslu.
9. Neteisingas didelio defekto įvertinimas arba didelė neatitiktis
būtiniausios įrangos sąrašui (MEL) ir techninio žurnalo procedūroms.
10. Didelis elektros laidų jungimo sistemos (EWIS) pažeidimas.

11. Bet koks svarbios kontroliuojamo ilgaamžiškumo dalies defektas, dėl
kurio ją reikia pašalinti nesibaigus jos eksploatavimo laikui.
12. Nežinomos, įtartinos kilmės produktų, komponentų ar medžiagų arba
eksploatuoti netinkamų svarbių komponentų naudojimas.
13. Klaidinantys, neteisingi ar nepakankami taikytini techninės priežiūros
duomenys ar procedūros, įskaitant kalbos vartojimo klausimą, kurios galėtų
lemti dideles techninės priežiūros klaidas.
14. Neteisinga orlaivio techninės priežiūros apribojimų ar planinės techninės
priežiūros kontrolė ar taikymas.
15. Atlikus techninę priežiūrą išleistas eksploatuoti orlaivis, turintis
neatitikimų, dėl kurių kyla pavojus skrydžio saugai.
16. Per techninę priežiūrą dėl neteisingai atliktų techninės priežiūros darbų
arba naudotos ne tos ar eksploatuoti netinkamos antžeminės priežiūros
įrangos, orlaiviui padaryta didelė žala, dėl kurios reikalingi papildomi
techninės priežiūros veiksmai.
17. Nustatyti degimo, lydymosi, dūmų, kibirkščiavimo, perkaitimo ar ugnies
atvejai.
18. Bet koks įvykis, per kurį žmonės savo veiksmais, įskaitant dėl personalo
nuovargio, tiesiogiai prisidėjo arba galėjo prisidėti prie avarijos ar pavojingo
incidento.
19. Reikšmingas veikimo sutrikimas, patikimumo problema ar pasikartojanti
įrašymo kokybės problema, turinti įtakos skrydžio savirašio sistemai, pvz.,
skrydžio duomenų, duomenų linijos ar kabinos pokalbių savirašio
sistemoms, arba informacijos, reikalingos skrydžio savirašio sistemos
veikimo tinkamumui užtikrinti, trūkumas.

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

