REKOMENDACIJOS
PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRŲ ADMINISTRACIJOMS DĖL PRIEMONIŲ
ŽMONIŲ IR TURTO SAUGUMUI DIDINTI
1. Rekomendacijos prekybos ir pramogų centrų administracijoms dėl priemonių žmonių ir
turto saugumui didinti (toliau – Rekomendacijos) taikytinos prie daugelio ekstremaliųjų situacijų ar
įvykių, kai kyla grėsmė žmonių ir (ar turto saugumui.
2. Rekomendacijos skirtos prekybos ir pramogų centrų (toliau – Objektas) vadovams,
darbuotojams, atsakingiems už Objektų ir juose ar prie jų esančių žmonių saugumą, darbuotojams,
nuomininkams.
3. Rekomendacijomis siūloma naudotis, siekiant papildomai didinti Objekto saugumą.
4. Įvykus ekstremaliajai situacijai ar įvykiui, kuris gresia žmonių gyvybei ar sveikatai, visi
pirminiai Objekto darbuotojų veiksmai turi būti skirti žmonių gyvybėms ir sveikatai apsaugoti, tik
vėliau, jei tai nekelia grėsmės patiems, – ir turtui. Todėl, įvykus bet kokiam ekstremaliajam įvykiui,
pirmiausia reikia:
4.1. informuoti Bendrąjį pagalbos centrą;
4.2. nedelsiant informuoti visus žmones, esančius Objekte;
4.3. nedelsiant pradėti žmonių evakavimą ir jį įvykdyti per trumpesnį laiką;
4.4. evakavimą vykdyti pagal maksimalios grėsmės elgesio modelį – žmones evakuoti į
nustatytas evakuotų žmonių vietas (pagal evakavimo planą) ar toliau nuo grėsmės šaltinio;
4.5. neleisti prie grėsmės šaltinio žmonių;
4.6. atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir galimybes, neišleisti (neleisti išnešti) grėsmės
šaltinio iš Objekto;
4.7. panaudoti visas priemones, kad evakavimas vyktų sėkmingai.
5. Įvertinti poreikį ir prireikus įsigyti žmonių ir transporto eismo ribojimo priemonių:
5.1. laikinųjų kelio ženklų;
5.2. pėsčiuosius nukreipiančiųjų tvorelių;
5.3. papildomų nukreipiančiųjų informacinių lentelių ant paaukštinimų (rodyklės, užrašai
IŠĖJIMAS, IŠVAŽIAVIMAS);
5.4. žmonių srauto reguliavimo lentelių ant paaukštinimų EITI / STOP (ang. GO / STOP);
5.5. nešiojamųjų rankinių garsiakalbių;
5.6. specialiųjų evakavimo darbuotojų liemenių (išskirtinė spalva ir užrašas).
6. Objekto viduje ir prieigose esančių žmonių apsaugai nuo didžiagabaričių, sunkiasvorių ar
kito transporto (tyčinio ar netyčinio) įvažiavimo įrengti specialiųjų dekoratyvių viešųjų erdvių
apsaugos objektų, pagamintus iš plieno ar kitos tvirtos medžiagos:
6.1. suoliukų;
6.2. medžių, augalų su apsaugos tvoromis;
6.3. lauko vazonų;
6.4. dekoratyvinių stulpelių, atramų, teritorijų atskyrimo tvorelių.
7. Naudoti eismo reguliavimo priemones:
7.1. įdiegti ir tinkamai panaudoti išmaniuosius, elektroninius, pagal susidariusią situaciją
pasikeičiančius kelių eismo ženklus, padedančius reguliuoti pėsčiųjų ir transporto eismą Objekto
išoriniame perimetre ir prieigose esančiose gatvėse;
7.2. iš anksto susiderinti veiksmus su įmonėmis, vykdančiomis šviesoforų reguliavimą, kad
prireikus ir nedelsiant būtų galima rankiniu ar nuotoliniu būdu apriboti ar visai uždrausti įvažiavimą
į Objekto teritoriją, perjungiant šviesoforų signalus į draudžiančiuosius eismą.

7.3. Patvirtinti ir prireikus papildyti stovėjimo aikštelių taisykles. Taisyklėse turi atsirasti
nuostatos dėl žmonių elgesio evakavimo metu, Objekto teisės ir pareigos dėl žmonių teisių
apribojimo į jų turtą (automobilius, paliktus automobilių stovėjimo aikštelėse) evakavimo metu.
Aiškiai numatyti, kuriems įvykiams įvykus, galima leisti žmonėms pasiimti savo transporto
priemones iš automobilių stovėjimo aikštelių.
7.4. Numatyti ir pamokyti darbuotojus, kurie užtikrintų laisvus kelius ir privažiavimus
specialiosioms tarnyboms, kad greičiau galėtų atvykti prie Objekto ir nukreipti juos įvykio židinio,
grėsmės šaltinio ar nukentėjusiųjų link.
8. Informacijai perduoti apie įvykį ir vykdomas saugumo priemones panaudoti, jei nėra,
įrengti, garso ir vaizdo transliavimo sistemas. Prireikus pritaikyti ir panaudoti reklaminius
monitorius ir garsiakalbius.
9. Parengti garso ir vaizdo informacijos šablonus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją ar
įvykusį įvykį.
10. Tobulinti vaizdo stebėjimo sistemas pagal naujausias technologijas su veido atpažinimo
ar žmogaus kūno temperatūros pokyčių fiksavimo funkcijomis ir prieigas suteikti policijos
įstaigoms.
11. Aprūpinti darbuotojus (ypatingai atsakingus už žmonių saugumą ir evakavimą) asmens
saugos priemonėmis: vienkartinėmis kaukėmis, respiratoriais, dujokaukėmis, guminėmis
vienkartinėmis pirštinėmis, pirmosios pagalbos vaistinėlėmis.
12. Vykdyti darbuotojų mokymus dėl žmonių ir transporto evakavimo ir srauto reguliavimo.
13. Parengti schemas ir planus, suderinti jas su policijos įstaigomis dėl Objektų evakavimo.
Schemose turi būti tiksliai nurodyti postai, kuriuose dirbtų apsaugos darbuotojai ir kur tiksliai reikia
policijos pagalbos, ir kokios funkcijos bus atliekamos. Evakavimo planų su schemomis nuorašai turi
būti perduoti policijos įstaigoms.
14. Parengti Objekto patalpų nuomininkams ir darbuotojams algoritmus, kaip tiksliai elgtis
esant ekstremaliosioms situacijoms ar įvykiams.
15. Užtikrinti, kad tinkamai veiktų priešgaisrinė, žmonių informavimo, evakavimo, durų
atblokavimo sistemos, ne mažiau nei du kartus per metus atlikti periodinius patikrinimus.
16. Įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, vykdyti gelbėjimo
darbų vadovo nurodymus.
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