Nie daj szansy przemytowi ludzi!
Porady dla kierowców ciężarówek

Przemyt ludzi może spowodować PROBLEMY:
uszkodzenie ładunku, opóźnienia, zniszczenia
środków spożywczych, wysokie grzywny, kon-

PARKOWANIE

KONTROLA SPOŁECZNA

•

•

Parkuj razem z innymi kolegami.

•

Zwracaj uwagę na podejrzane sytuacje i

oświetlonym miejscu, aby była widoczna z

fiskata samochodu, przemoc itd.
Wasza WSPÓŁPRACA jest ważna w
rozwiązywaniu tych problemów.
Stąd te porady, aby zwiększyć Wasze
BEZPIECZEŃSTWO:
DOBRY START
•

Zablokuj przestrzeń ładunkową po
załadowaniu za pomocą zamku, plomby lub
innego mechanizmu zamykającego.

•

Załaduj ładunek, aby nie pozostawały puste

Parkuj ciężarówkę w publicznym i dobrze
daleka.

•

zachowania w tych okolicach.

Unikaj krawędzi lasu i obsadzonych zielenią
miejsc.

•

•

Nie strać z oczu ciężarówki i kierowców
ciężarówek.

Parkuj w taki sposób, aby dla osób trzecich
nie było to wskazówką dotyczącą miejsca przeznaczenia - Wielkiej Brytanii albo

•

Powiadom swoich kolegów i policję
w przypadku podejrzanych sytuacji.

Francji(po przeciwnej stronie ulicy, w innym
kierunku jazdy …).

KRYJÓWKI
Owiewka

przestrzenie albo pozostaw wystarczająco
dużo miejsca, żeby umożliwić kontrolę
przestrzeni ładunkowej.
•

Zawiąż linę w prawidłowy sposób.

•

Zanotuj numer zamka albo plomby
w dokumentach pojazdu.
Osie
Na ładunku
W/na bagażniku Wewnątrz ładunku

PODEJRZANE SYTUACJE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

•

•

Zablokuj okna i drzwi, zostawiając

•

Sprawdź dokładnie uszkodzenia i ślady
napraw od zewnętrznej strony .

•

Popatrz na górną i dolną stronę,
owiewkę,osie i inne przestrzenie.

•

Sprawdź DOKŁADNIE ściany, liny, plomby

Natychmiast skontaktuj się

z policją pod

numerem 101.

ciężarówkę w czasie przerwy.
•

Zgłoś również problemy kolegów kierowców.

•

Na pewno nie odjeżdżaj dalej.

•

Nie

podejmuj

żadnych

działań

sam,

ponieważ tym samym wystawiasz swoje
bezpieczeństwo na ryzyko.

i zamki.
•

Porównaj je z tymi numerami, które są
zapisane w dokumentach pojazdu.

•

Poproś kolegów ciężarówek o pomoc
podczas kontroli twojej ciężarówki.

Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands.

Więcej informacji: www.febetra.be
W podejrzanych sytuacjach: dzwoń 101

Verantwoordelijke uitgever : Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B 1000 Brussel

RYGLOWANIE I KONTROLA W CZASIE PRZERW
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