Nová bezpečnostní pravidla na evropských letištích
Stručný přehled
Nová pravidla upravují množství tekutin, které smí cestující mít u sebe ve chvíli, kdy prochází bezpečnostní kontrolou.
Pravidla platí pro všechny cestující, jejichž odletovou destinací je letiště v zemi Evropské unie, bez ohledu na destinaci
cílovou. Při bezpečnostních kontrolách bude nyní, kromě zjišťování předmětů již dříve vyloučených z přepravy na palubě
letadel, také prováděna kontrola příručních zavazadel za účelem zjištění, zda tato neobsahují tekutiny. Nová pravidla
nabývají účinnosti v pondělí 6. listopadu 2006 a platí do odvolání na všech evropských letištích.
Při balení příručního zavazadla
Do příručních zavazadel je povoleno brát jen minimální množství tekutin. Tyto tekutiny musí být v samostatných
obalech s maximálním obsahem 100 ml na každou. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném
uzavíratelném igelitovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu.
Tekutiny
Tekutinami se rozumí:












voda a další nápoje, polévky, sirupy
krémy, pleťová mléka a oleje
parfémy
spreje
gely včetně šampónů a sprchových gelů
nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a
deodorantů
pasty včetně zubní pasty
směsi pevných a tekutých materiálů
všechny další materiály podobné konzistence

Na letišti
Na bezpečnostní kontrole musíte:





předložit igelitový sáček obsahující lahvičky s tekutinami,
svléknout bundu nebo plášť, budou skenovány samostatně v době Vaší osobní prohlídky,
vyjmout notebooky a další větší elektronická zařízení z Vašeho příručního zavazadla. Budou samostatně
skenovány v době Vaší osobní prohlídky.

Stále můžete:





přepravovat tekutiny v zavazadlech, která si odbavujete - nová pravidla se týkají pouze příručních kabinových
zavazadel,
mít u sebe léky a nutné zdravotnické přípravky včetně dětské výživy - pro použití v průběhu cesty. Můžete být
požádáni, aby jste doložili jejich nutnou přítomnost ve Vašich kabinových zavazadlech,
nakupovat tekutiny jako nápoje a parfémy v obchodech za bezpečnostní kontrolou na letištích v EU, kde
ukážete svou palubní vstupenku, nebo na palubě letadla operovaného dopravcem sídlícím v EU. Pokud
produkty obdržíte v zapečetěném sáčku, počkejte s otevřením do doby, až budete odbaveni pracovníky
bezpečnostní kontroly. Pokud přestupujete na letišti v EU, neotevírejte obal před kontrolou, v případě více
přestupů ne dříve, než za poslední bezpečnostní kontrolou. Pro nákupy na letištích neplatí množstevní omezení.

Bez záruky, nejedná se o právní dokument.

