
MEMO: Viktig sikkerhetsmelding

Til: Alt personell ved Kjeller Reaktoranlegg.

Fra: Reaktorsjef Lortvind Vake. 

 Grunnet en overreaksjon fra konge og regjering, gjeldende vårt sikkerhetsproblem, har vi blitt
tvunget til å innskjerpe sikkerhetsrutinene. Følgende punkter er gjeldende fra f.k. mandag:

        

  

    
    -  Den brune papirposen i hvilken vi oppbevarer landets atomreaktorhemmeligheter, skal
ikke lenger forefinnes på kaffebordet på lunsjrommet. Posen vil heretter bli forvart i safen. Jeg
vet at dette skaper vanskeligheter for enkelte, men det er bare et tegn på den korrupte tidsalder
vi lever i.   

  
    -  Koden til safen vil ikke lenger være 1-2-3-4. For å forvirre potensielle spioner vil koden nå
stå baklengs, altså 4-3-2-1. Fortell ikke dette til noen!   

  
    -  Besøkende fra Russland, Kina og Nord-Korea får ikke lenger vandre rundt i korridorene
på egen hånd uten legitimasjon. Fra og med f.k. mandag skal alle besøkende bære egne
navnebrikker der det klart og tydelig står: &quot;Hei, jeg heter....&quot;. Navnebrikker fås
utlevert i informasjonen.   

  
    -  I nettverket som benyttes i forskningssammenheng vil følgende websider ikke lenger
finnes i quot;Favoritter&quot;:

  www.hackers-r-us.com, 
  www.cyberchicks.com
   og www.starwars.com.
  Alle linker til Disneys websider ville ligge som før.  

  
    -  Forskere på nivå 5 eller høyere vil ikke lenger ha anledning til å skrive ned sine siste
oppdagelser på toalettveggen.   

  
    -  Hver torsdag, når vi har bowlingkveld, vær vennlig å legg fra dere alle dokumenter og
bærbare PC'er i kassen og ikke i omkledningsrommet. Bowlinghallens eier, Oleg Alexandrovitsj
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Tipolintof, har lovet å holde  et øye med disse tingene for oss.   

  
    -  De ansatte får ikke lenger ta med seg hjem små mengder plutonium, iriduim eller uran til
familiens &quot;helgeprosjekter&quot;.

  Dette gjelder også de foreldrene som vil hjelpe sine barn med kjemileksene.  

  
    -  Termonukleære apparater får ikke lenger tas med hjem til såkalt &quot;rekreasjon&quot;.
Ledelsen har ennå ikke bestemt seg for om dette også skal gjelde i påsken og på nyttårsaften.
Dette får vi komme tilbake til.   

  
    -  De ansatte får ikke lenger &quot;låne&quot; batterier fra innbruddsalarmen for å benytte
dem i sine Game Boy apparater eller bærbare CD-spillere i arbeidstiden.   

  
    -  Benytt hovedinngangen. Vaktmesteren vil ikke lenger akseptere forsiktig banking på
bakdøren dersom noen kommer for sent på jobben.   

  Ledelsen er fullt ut innforstått med at disse innskjerpelsene kan virke unødvendige, men det er
vår oppgave å beskytte de nasjonale hemmelighetene som man fortrolig har overlatt oss. Husk,
sikkerhet er ikke en deltidsjobb - den gjelder i alle ukens 32,5 timer!  
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