
   
Sveiki atvykę į Akcinę bendrovę „ORLEN Lietuva“.  Prašome 
atidžiai perskaityti šią atmintinę prieš patenkant į Bendrovės 
teritoriją. 
 
Bendrovės naftos perdirbimo produktų gamykloje gaminami šie 
produktai: benzinai, dyzelinai, kūrenamasis mazutas, 
gudronas, reaktyvinių variklių kuras, suskystintos naftos dujos, 
kelių ir stoginis bitumas, granuliuota siera. Plačiau su 
Bendrovės vykdoma veikla galima susipažinti tinklalapyje 
www.orlenlietuva.lt.    

 
BENDROVĖS TERITORIJOJE PRIVALOMA LAIKYTIS 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 
REIKALAVIM Ų 

 
BŪKITE ATSARGŪS  

 

Bendrovės teritorijoje dėl naftos perdirbimo procesų 
sudėtingumo ir naftos produktų cheminių ir fizinių savybių 
galimi įvairūs pavojai susiję su naftos produktų ir pavojingųjų 
medžiagų gaisrais, sprogimais, apsinuodijimu nuodingomis 
dujomis, elektros srovės poveikiu, daiktų kritimu iš aukščio ir 
panašiais pavojais, todėl būkite atidūs. Į pavojingas zonas 
galite patekti tik lydimas Bendrovės atstovo. Lankydamiesi 
teritorijoje kreipkite dėmesį į saugos ir sveikatos ženklus.    

 
DRAUDŽIAMA 

 
        Į potencialiai sprogią aplinką pažymėtą Ex  
        ženklu įsinešti įjungtus mobiliuosius telefonus  
        ir kitą įrangą galinčia tapti uždegimo šaltiniu.    
         
         Rūkyti ir naudoti atvirą ugnį , išskyrus tam  
        skirtas vietas.  
         
         Fotografuoti ir filmuoti Bendrovės teritorijoje,  
         neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo. 
 

        Vartoti, įnešti, įvežti ir laikyti alkoholinius  
        gėrimus ir kitas svaiginamąsias medžiagas.   
         
        Įnešti, įvežti ir laikyti šaunamuosius  ginklus,   
        sprogmenis ir pirotechniką. 
         
        Be leidimo išnešti, išvežti ar bandyti išnešti,  
        išvežti materialines vertybes. 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

       Patekti į Bendrovės teritoriją galima per apsaugos 
konkontrolinius postus turint Bendrovės išduotą   
      leidimą ir identifikavimo kortelę.   
        

       Įeinant į pavojingas zonas  
       pažymėtas saugos ir sveikatos  
       ženklais ir būnant jose  
       privaloma naudotis ženkluose  
       nurodytomis asmeninėmis  
       apsaugos priemonėmis bei 
       laikytis kitų nurodytų saugos 
       reikalavimų. 
 
         Vietose, kuriose privaloma  
         naudoti apsauginį šalmą,  
         būtina jį prisisegti tam tikslui  
         skirtu dirželiu.  
 

 
SAUGUS EISMAS 

 

Bendrovės teritorijoje privaloma laikytis kelių eismo     
taisyklėse eismo dalyviams nustatytų pareigų ir    
reikalavimų. 
  
     Leidžiamas greitis pavojingose zonose 
     20 km/h , kituose keliuose 40 km/h . 
 
 

     Draudžiama palikti transporto priemones 
     šalia gaisrinių hidrantų.  
 
 

     Įvažiuoti į pavojingą zoną be leidimo,  
     draudžiama. 
   

NELAIMĖS ATVEJU   
 

      Skambinkite bendruoju pagalbos telefonu  
       +370 443 93333. 
       
       Išgirdę garsinių sirenų kaukimą  
       nedelsiant nutraukite vizitą įrenginyje 
       ir atsižvelgdami į vėjo kryptį pagal  
       vėjarodžių parodymus evakuokitės į  
       artimiausią susirinkimo vietą     
       (žr. žemėlapį kitoje lapo pusėje).  
 
        Vykdykite jus lydinčio Bendrovės atstovo  
        ir avarinių tarnybų  nurodymus. 
 

Informacijai 
 

       Siekiant užtikrinti perduodamos informacijos kokybę ir   
      Jūsų duomenų apsaugą pokalbiai skambinant telefono numeriu        
       +370 443 93333, yra įrašomi ir laikinai išsaugomi. 
 
      Saugumo užtikrinimui gamyklos teritorija 
        stebima vaizdo kameromis. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAUGOS REIKALAVIMAI 
LANKYTOJAMS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ 
Mažeikių g. 75, Juodeikių k. 
LT-89467 Mažeikių r. Lietuva 
Tel. +37044392121, faks.+37044392525 
El. paštas: post@orlenlietuva.lt 
                            
                             2015 m. 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


