Nu dați nici o șansă traficului de persoane
Sfaturi pentru șoferii de camioane

Traficul de ființe umane poate cauza PROBLEME:
deteriorarea încărcăturii, întârzieri, distrugerea
produselor alimentare, amenzi mari, confiscarea

STATIONAREA

CONTROL SOCIAL

•

•

Parcați împreună cu alți colegi

•

Fiți atenți la situațiile și comportamentele

luminat, pentru a fi vizibil de departe.

camionului, violență, etc...
COOPERAREA dumneavoastră este importantă
pentru a rezolva aceste probleme.
Prin urmare, sfaturile de mai jos sunt pentru
creșterea SECURITĂȚII dumneavoastră.

Parcați camionul într-un lspațiu public bine

•

Evitați spațiile împădurite și boscheții.

•

Parcați camionul astfel încât să nu fie

suspecte din jur.
•

nici-un indiciu pentru terțe persoane, despre
destinația spre Marea Britanie sau Franța
(pe partea opusă a drumului, o altă direcție).

O BUNĂ PLECARE
•

colegi-șoferi.
•

Avertizați-i pe colegii voștri și poliția în
cazul unor situații suspecte.

Închideți spațiul de încărcare cu ajutorul
unei încuietori, unui sigiliu, sau unui alt
mecanism de închidere.

•

Nu pierdeți din vedere camionul și pe ceilalți

Încărcați marfa astfel încât să nu lăsați

Ascunzători
Spoiler acoperiș

spații libere, sau lăsați un spațiu sufficient
pentru a putea controla conținutul
camionului.
•

Asigurați-vă că cordonul de înclinare este
înnodat corect.

•

Notați numărul îcuietorii sau al sigiliului pe

Osii

documentele de bord.
Pe încărcătură
În sau pe spațiile de
aranjare a mărfii
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În încărcătură
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SITUAȚII SUSPECTE SAU IREGULARITĂȚI

•

•

Contactați imediat poliția la numărul 101.

•

Semnalați, de asemenea, problemele altor

Închideți bine geamurile și ușile atunci când
părăsiți camionul pentru o pauză.

•

La întoarcere, controlați partea exterioară a

colegi-șoferi.

camionului în privința deteriorărilor și/sau a
urmelor de reparații.

•

În astfel de situații, nu conduceți mai
departe.

•

Verificați bine deasupra și sub camion și
în alte locuri unde s-ar putea ascunde o

•

Nu

luați

nici

o

măsură

voi

înși-vă,

pentru că în acest caz vă puneți într-o

persoană.

situație periculoasă.
•

Controlați CU ATENȚIE pereții camionului,
corzile prelatei, încuietorile și integritatea

•

sigiliului.

CUM SĂ REDUCEȚI RISCURILE DE AMENDĂ
ÎN MAREA BRITANIE ?

Comparați acestea cu numerele notate pe

•

Urmați instrucțiunile de mai jos și
asigurați-vă că vehicolul Dvs. este
securizat.

•

Există o amendă de 2000£ de persoană
ascunsă în vehiculul Dvs.

•

Cum puteți să reduceți acest risc ?
Mergeți pe GOV.UK și căutați “Civil
Penalty Accreditation Scheme”.

•

Faceți cererea dacă întreprinderea Dvs.
de transport a prevăzut
măsuri pentru a împiedica
migranții să intre ilegal în

documentele de bord.
•

Rugați-i pe alți colegi-șoferi să vă ajute să vă
verificați camionul.

Marea Britanie.

Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands.
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Verantwoordelijke uitgever : Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B 1000 Brussel

INCUIERE ȘI CONTROL PE TIMPUL PAUZELOR

Nu dați nici o
șansă
traficului de
persoane !

SFATURI pentru
șoferii de
camioane

Mai multe infomații www.febetra.be
In caz de situații suspecte: tel. 101
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