НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОС Т ПО
ЛЕ ТИЩА ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КРАТЪК НАРЪЧНИК
За да бъдете предпазени от процедурата за течни експлозиви Европейският съюз
прие нови правила за сигурност, които ограничават наличието на течности допустими за
превоз. Те са приложими за всички пътници заминаващи от летища на Европейския съюз –
без значение от дестинацията на пътуването.
Това означава, че органите на сигурността трябва да проверят Вас и Вашия ръчен
багаж за течности и за забранени вещества. Въпреки това тези нови правила не Ви
ограничават в закупуването на течни вещества в безмитните магазини, както на летищата
така и на борда на самолетите на Авиокомпаниите от Европейския съюз.
ти

Новите правила влизат в сила от 6 ноември 2006 на всички летища от
Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Швейцария до следващото нареждане.
КАКВО Е НОВОТО?
При подготовка на багажа
Позволено е да се транспортират малки количества течности в ръчния багаж. Тези
вещества трябва да бъдат в отделни опаковки с максимум капацитет 100 милилитра всяко.
Трябва да ги опаковате в прозрачни, водоустойчиви, херметически затварящи се
найлонови пликове с капацитет до 1л за пътник (виж снимката).
На летището
За да помогнете детекторите, трябва:
•

•

•

да покажете на скенерите всички
течни
вещества,
които
ще
пренасяте, за да бъдат проверени от
органите по сигурността
да свалите якето/ сакото си. Те ще
бъдат сканирани отделно докато
преверяват Вас самите
да дадете
Вашите преносими
копютър и други електрически
апарати
за
сканиране
докато
проверяват и Вас самите

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОС Т ПО
ЛЕ ТИЩА ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ТЕЧНОСТИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
•
•
•
•
•

Вода и други напитки, супи,
сиропи
Кpемове, лосиони и масла
Парфюми
Спрейове
Гелове за коса и за баня

•
•
•
•

Kремове и пяна за бръснене и
дезодоранти
Паста за зъби
Спирала за мигли
Всякакви други подобни
консистенции

КАКВО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ?
Вие все още можете:
•
•
•

•
•

да опаковате течности в чекирания багаж – новите правила важат само за
ръчния багаж
да носите в ръчния си багаж медикаменти, вкл. бебешки храни необходими по
време на полета.
да закупувате алкохол и парфюми
от всяко европейско летище след
представяне на бордна карта
и ако същите се продават в специални
херметически торбички, НЕ ГИ ОТВАРЯЙТЕ, преди да минат на рентген,
защото в противен случай ще бъдат конфискувани
всички тези количества са в допълнение и извън опакованите в специалната
пластичната торбичка течности
ако имате някакви съмнения и въпроси, моля Ви обърнете се към Вашата
авиокомпания или туристическата Ви агенция.

Молим, за Вашето съдействие и разбиране.

