UAB „VAATC“ atliekų priėmimo
didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelėse ir žaliųjų atliekų surinkimo
aikštelėse procedūros aprašo
Priedas Nr. 1
UAB „VAATC“ SAUGAUS ELGESIO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IR/AR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO AIKŠTELĖSE TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios saugaus elgesio didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse taisyklės (toliau –
Taisyklės) reglamentuoja pagrindinę didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių
(toliau – Aikštelės) lankytojų saugaus elgesio Aikštelių teritorijoje tvarką.
2. Į Aikštelės teritoriją lankytojai gali patekti tik per jiems skirtą įvažiavimą ir joje būti tik Aikštelės darbo metu.
3. Aikštelių teritorijoje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus, kurios pagalba
siekiama apsaugoti Aikštelių turtą bei užtikrinti tvarką jose.
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS
4. Aikštelių lankytojai privalo:
4.1. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų;
4.2. patys asmeniškai rūpintis savo sveikatos, gyvybės bei turto saugumu;
4.3. elgtis taip, kad nebūtų sukelta grėsmė savo ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei turtui, padaryta žala, pažeistos
jų teisės ir interesai;
4.4. vykdyti teisėtus Aikštelių darbuotojų nurodymus;
4.5. nedelsiant informuoti Aikštelės darbuotoją (-us) apie veiksmus ir/ar įvykius, ir/ar aplinkybes, dėl kurių gali
būti/buvo padaryta žala lankytojo (-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui.
5. Aikštelių lankytojams draudžiama:
5.1. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;
5.2. lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (konteineriai, fasadai, pertvaros, sienos, užtvarai, apšvietimo
stulpai, stogai ir pan.);
5.3. gadinti ir/ar laužyti ar kitaip žaloti Aikštelių turtą, įskaitant augmeniją;
5.4.be Aikštelės darbuotojo leidimo įeiti į tarnybines patalpas;
5.5. šiukšlinti ir rūkyti tam neskirtose Aikštelės vietose;
5.6. į Aikštelės teritoriją įnešti daiktus, galinčius sukelti gaisro ar sprogimo pavojų (degios ir sprogstančios
medžiagos, sprogmenys, amunicija ir pan.), išskyrus priduoti atvežtas pavojingąsias atliekas.
III. LANKYTOJŲ TURTAS
6. Lankytojai už savo turtą ir jam padarytą žalą, atsiradusią išsikraunant į Aikštelę atvežtas atliekas, atsako patys.
IV. VEIKSMAI GAISRO, AVARIJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU
7. Pastebėjus ugnies židinį arba dūmus, nedelsiant apie tai pranešti Aikštelės darbuotojui (-ams) ir skambinti
bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 bei imtis visų galimų priemonių žmonių gelbėjimui ir jų saugumo
užtikrinimui.
8. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas, nedelsiant
apie tai pranešti Aikštelės darbuotojui (-ams). Kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, patiems nesiimti jokių
lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.
9. UAB „VAATC“ administracija turi teisę nedelsdama, be išankstinio įspėjimo, uždaryti Aikštelę, jeigu kyla
grėsmė Aikštelės lankytojų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus
grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Šios Taisyklės taikomos visiems Aikštelių lankytojams.
11. Aikštelių darbuotojai turi teisę įspėti lankytojus apie jų vykdomus Taisyklių pažeidimus, paprašyti apleisti
Aikštelės teritoriją bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti Aikštelės lankytojų ir/ar kitų asmenų
gerovę, turto apsaugą.
12. Už viešosios tvarkos ir Taisyklių pažeidimus lankytojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Aikštelių lankytojų patogumui visi žodiniai pasiūlymai ar skundai pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val.
iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val. priimami UAB „VAATC“ fiksuotojo ryšio telefonu (8~5) 213
03 97. Aikštelių lankytojai savo pasiūlymus ar skundus taip pat gali siųsti el. paštu info@vaatc.lt, pateikti tiesiogiai
interneto svetainėje www.vaatc.lt arba užpildyti pasiūlymų ar skundų formą, kurią galima rasti kiekvienoje Aikštelėje.

