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1.

P a p i l d a u Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) Leidimų režimo

taisykles, patvirtintas generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.TV1(1.2-1)-261, 6.11 punktu
ir jį išdėstau taip:
„6.11. Asmens tapatybės nustatymui ir/ar blaivumo patikrinimui ir/ar temperatūros pamatavimui,
Bendrovės apsaugos ir kontrolės funkcijas vykdantiems darbuotojams paprašius privaloma trumpam laikui,
būtinam tinkamam tokios patikrinimo procedūros atlikimui, nusiimti nosį ir/ar burną dengiančią asmeninę
apsaugos priemonę, kaukę, šaliką ar panašiai.“
2.

P a k e i č i u Taisyklių 9.5 punktą ir jį išdėstau taip:

„9.5. Susitikimai su Bendrovės rangovais (paslaugų teikėjais), tiekėjais, klientais, svečiais galimi
tik Bendrovės Šiluminės elektrinės administracinio pastato posėdžių salėse 508 ir 407 kab., Bendrovės
administracinio pastato Nr. 4 posėdžių salėse 110 ir 222 kab., Bendrovės Vilniaus ofiso posėdžių salėse bei
Būtingės terminalo administracinio pastato posėdžių salėje išskyrus tuos atvejus kai sprendžiami techniniai
klausimai darbo vietose pagal galiojančias rangos, paslaugų teikimo sutartis. Susitikimams bet kokioje kitoje
vietoje, taip pat patekimui į Bendrovės administracinių pastatų riboto patekimo zonas būtinas Bendrovės
generalinio direktoriaus arba kontrolės ir saugos direktoriaus arba kito jų paskirto atsakingo asmens
suderinimas.“
3. N u s t a t a u , kad šiuo įsakymu patvirtintas Leidimų režimo taisyklių papildymas įsigalioja nuo šio
įsakymo įsigaliojimo datos.
4.

P a v e d u atsakingam Sekretoriato darbuotojui su šiuo įsakymu supažindinti Bendrovės

padalinių vadovus.
5.

P a v e d u Bendrovės padalinių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti jiems pavaldžius

darbuotojus.
6.

P a v e d u Bendrovės padalinių vadovams nedelsiant apie šio įsakymo išleidimą informuoti

Bendrovės verslo partnerius, kurie artimiausiu metu planuoja lankytis Bendrovėje.

7.

Pavedu

Bendrovės veiklos palaikymo direktoriui nedelsiant patalpinti šį įsakymą

Bendrovės internetiniame tinklapyje „Dokumentai rangovams“ skiltyje.
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