KEHASKANNER

Lennart Meri Tallinna Lennujaam kasutab reisijate kontrollimiseks seadmetootja L3 Communications kehaskannerit
ProVision2.
Kehaskanner on reisijate läbivaatamise süsteem. See võimaldab avastada keelatuid esemeid,
mis erinevad inimese nahast ja
mida ta kannab kehal või riiete
sees.

KASUTATAV
TEHNOLOOGIA 1
ProVision 2 kehaskanneriga on
reisija privaatsus täielikult tagatud, sest tema riietust ega keha
ekraanile ei kuvata. Selle asemel
kuvatakse nukukujuline ja sooneutraalne üldmannekeen.
ProVision 2 kasutab reisija läbivaatuseks ohutuid lairiba raadiolaineid, mitte röntgenikiiri.

Proteeside, implantaatide ja
südamestimulaatoriga reisijad
Kehaskanner reageerib ainult
keha pinnal olevatele objektidele (sh proteesidele). Kehasisestele proteesidele (näiteks
puusa- või põlveprotees) ja
südamestimulaatoritele kehaskanner ei reageeri, mistõttu ongi
sellistel puhkudel kõige tõhusam
kasutada reisija läbivaatuseks
just kehaskannerit.

Rasedad reisijad
Seadme tootja info kohaselt on
uuringud kinnitanud, et rasedatele reisijatele meditsiinilised
vastunäidustused puuduvad.

Insuliinipumbaga reisijad
Insuliinipumbaga reisijatele
kehaskanneriga läbivaatust ei
kohaldata. Vajadusel vaadatakse
reisija läbi käsitsi. Oma meditsiinilisest seisundist ja sellest, et
kannate insuliinipumpa, teavitage julgestustöötajat.

KASUTUSTINGIMUSED
Reisijate läbivaatuseks kasutatakse kehaskannereid kooskõlas
nõukogu 12. juuli 1999. aasta
soovitusega 1999/519/EÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiviga 2013/35/EL.
Lennart Meri Tallinna Lennujaamas töötavad kehaskanneriga
pädevad ja koolitatud AS G4S
Eesti julgestustöötajad.
Kehaskanner ei säilita, kopeeri
ega prindi ja sellelt ei saa kujutisi välja otsida. Läbivaatuse ajal
loodud kujutist võidakse siiski
säilitada niikaua, kuni seda analüüsitakse. Iga kujutis kustutatakse kohe, kui reisija läbivaatus
on lõpetatud.
Kujutist ei seostata reisija muu
teabega ja tema identiteet jääb
anonüümseks.

KEHASKANNERIGA
LÄBIVAATUSEST
KEELDUMINE
Reisijal on õigus kehaskanneriga
läbivaatusest keelduda. Sel juhul
vaadatakse ta läbi käsitsi.

Allikas: L3 Communications ProVision 2 kasutusjuhend.

JUHISED TÄISKASVANUTELE
1. Kui olete saanud julgestustöötajalt märguande, astuge kehaskannerisse ja seiske põrandal olevatele jalakujulistele kleebistele.
2. Tõstke käed otse pea kohale
ja pöörake peopesad ettepoole.
Seejärel kõverdage käed küünarnukist nii, et küünarnukid oleksid
kõrvadega samal kõrgusel.
3. Püüdke seista 2 sekundit täiesti
liikumatult. Liigutada võite pärast
seda, kui antennimastid on täielikult peatunud.
4. Kui olete saanud julgestustöötajalt märguande, astuge kehaskannerist välja.
5. Jääge ootama julgestustöötaja
edasisi juhiseid. Tulemused selguvad 6–7 sekundi jooksul.

LISAJUHISED LASTELE JA ALLA 102 CM
PIKKUSTELE REISIJATELE

1. Reisija seisab jalakujuliste kleebiste peal või kahe kleebise vahel.

2. Jalad on õlgade laiuselt harkis.
3. Käed on suunatud otse üles ja
need on küünarnukist täiesti sirged (keha on Y-tähe kujuliselt).

