
APSAUGOKITE
Vairuotojai privalo apsaugoti transporto priemonę, iš karto po pirmo 
pakrovimo. Užtikrinkite, kad visos tentinių transporto priemonių šonų kilpos 
būtų pervertos plombavimo lynu, kuris saugiai privirtintas prie vyniojimo kablių. 
Plombavimo lyno galus sutvirtinkite plomba, turinčia unikalų numerį arba saugiu 
užraktu/spyna. Plombos numerį įrašykite į kelionės lapą. Jei kelionės metu 
atliekamas transporto priemonės vidaus patikrinimas, vairuotojas privalo iš naujo 
uždėti užraktą/spyną, plombavimo lyną ar kitą apsaugos įtaisą ir (arba) iš naujo 
užplombuoti.
Transporto priemones, turinčias kietus šonus ar refrižeratorines transporto 
priemones užantspauduokite plomba, saugiu užraktu/spyna ar kitu apsaugos 
įtaisu. Vairuotojai turėtų turėti atsargines plombas, kad po kiekvieno patikrinimo 
galėtų iš naujo užplombuoti transporto priemonę. Transporto priemonių 
savininkai privalo aprūpinti vairuotojus priemonėmis, kuriomis būtų galima 
tinkamai apsaugoti transporto priemonę, įskaitant: plombavimo lynus, plombas 
arba spynas, saugius užraktus.

PATIKRINKITE
Po pirmo pakrovimo vairuotojai privalo patikrinti transporto priemonę ir 
įsitikinti, kad nėra neteisėtos prieigos ženklų. Po kiekvieno sustojimo vairuotojai 
privalo patikrinti transporto priemonę, kad įsitikintų, jog į ją nepateko pašaliniai 
asmenys. Prieš kelionę ir jos metu patikrinkite, ar plombose, užraktuose/spynose, 
plombavimo lynuose ar kituose apsaugos įtaisuose nėra pažeidimo ar klastojimo 
žymių. Patikrinkite transporto priemonės šonus ir stogą bei visus išorinius skyrius.

UŽRAŠYKITE
Vairuotojai privalo kelionės lape įrašyti visus patikrinimus, atliktus krovinio 
kelionės metu. Įrašykite kiekvieno patikrinimo datą, laiką ir vietątaip pat į kelionės 
lapą įrašykite visus plombų numerius. Vairuotojai turėtų turėti atsarginius kelionių 
lapus. Jei numatoma daug sustojimų, naudokite kelis kelionių lapus. Prieš kiekvieną 
kelionę, transporto priemonių savininkai privalo suteikti vairuotojams priemones 
reikalingas daryti kelionės įrašus, pvz.: kelionės lapus ir rašytines instrukcijas.
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Jungtinės Karalystės pasienio pajėgų 
civilinių baudų akreditavimo schema
Visiems vežėjams, kurie nuolat laikosi ir palaiko aukštą transporto priemonių 
saugumo lygį, siūlome dalyvauti šioje schemoje. Narystė šioje schemoje gali žymiai 
sumažinti baudą. 

Jei norite, kad jūsų įmonė būtų svarstoma dėl galimybės pasinaudoti 
šia schema, užpildykite paraiškos formą (www.gov.uk/government/
publications/civil-penalty-accreditation-scheme) GOV.UK svetainėje ir 
nusiųskite ją BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Norėdami gauti daugiau informacijos apie civilines sankcijas 
reglamentuojančius teisės aktus, kreipkitės į:
Nelegalių atvykėlių civilinių nuobaudų grupė
(Clandestine Entrant Civil Penalty Team)
Border Force South East 
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, Jungtinė Karalystė
Telefonas: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk
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Padekite mums

apsaugoti JK sienas

Norėdami rasti daugiau informacijos 
apie Nelegalių atvykėlių civilinių bausmių 
schemą, nuskaitykite QR kodą:

https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme

