Нe давайте шанс на контрабандата с хора!
Съвети за шофьори на камион

Контрабандата с хора може да
доведе до ПРОБЛЕМИ:повреди на
товара, закъснения, унищожаване на
хранителни стоки, високи глоби,
конфискуване на камиона, насилие и
др.

Вашето СЪТРУДНИЧЕСТВО е важно за
справяне с тези проблеми.

Тези съвети са с цел да повишат
вашата БЕЗОПАСТНОСТ:
ДОБРО НАЧАЛО
•

Заключете товарното помещение
след натоварването с катинар,
печат или друго заключващо
устройство.

•

ПАРКИРАНЕ

СОЦИАЛЕН КОНТРОЛ

•

•

Паркирайте заедно с други
колеги.

•

Обръщайте внимание на
подозрителни ситуации или

Паркирайте камиона на публично
и добре осветено място за да е
видим от разстояние.

•

Избягвайте горски покрайнини или

•

Така паркирайте, че за трети
лица да не бъде очевидно че 		
дестинацията ви е Великобритания
или Франция от другата страна на
улицата, в другата посока).

засадени местности.

Места за скриване

поведения в района.
•

Не изпускайте от поглед камиона

•

Предупредете колегите си и 		
полицията в случай на
		
подозрителни ситуации.

и колегите шофьори.

Ветробран

Товарете без да оставяте
междинни пространства или
оставете достатъчно свободно
пространство за проверка на
товарното отделение.

•

Стегнете правилно шнуровете на
платното.

•

Запишете номера на катинара
или на печата в бордовите
документи.

Осите
Върху товара
Във или върху В товара
помещенията за
съхранение

ПАУЗИ
•

•

Заключете прозорците и вратите
при напускането на камиона по
време на пауза.
Проверете внимателно външната
страна на камиона за повреди и
ремонти.

•

Проверете горната и долната
части, ветробрана,осите и
другите помещения.

•

Проверете СТАРАТЕЛНО стените,
шнуровете,уплътненията и
ключалките.

•

Сравнете ги с номерата, записани

•

Помолете колегите си шофьори
да ви помогнат с проверката на

ПОДОЗРИТЕЛНА СИТУАЦИЯ ИЛИ НЕРЕДНОСТ
•

Свържете се незабавно с полицията,

•

Съобщете

•

Със сигурност не продължавайте

•

Не
предприемайте
никакви
действия
самостоятелно,защото
по този начин рискувате своята
безопасност.

набирайки номер 101.
също

колеги шофьори.

за

проблеми

при

да шофирате.

в бордовите документи

камиона

Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands.

Допълнителна информация: www.febetra.be
При подозрителни ситуации: обадете се на 101
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ЗАКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА ПО ВРЕМЕ НА

Нe давайте
шанс на
КОНТРАБАНДАТА
С ХОРА!

СЪВЕТИ
за шофьори на
камион

