
Úkryty

 

Pašování lidí může způsobit problémy: 

Poškození nákladu, zpoždění, zničení potravin, 

vysoké pokuty, zabavení  vozidla, násilí....

Při řešení těchto problémů je proto vaše  

spolupráce velmi důležitá.

Proto k zvýšení vaší bezpečnosti následující  

tipy : 

Dobrý začátek

• Po nakládce uzamkněte nákladní prostor  

bud´ zámkem , pečetí a nebo jiným  

zavíracím mechanismem.

• Náklad nakládejte bez velkých mezer a 

nebo naopak nechávejte  dost místa  aby se 

nákladní prostor dal snadno zkontrolovat.

• Ocelové lanko na plachtě zabezpečte 

správným způsobem.

• Zapište si číslo zámku nebo pečeti do 

dokladů od vozidla.

 

 

Parkování

• Zaparkujte vozidlo na veřeném a dobře 

osvětleném místě aby bylo zdálky viditelné.

• Vyhýbejte se okrajům lesa nebo prorostlým 

místům.

• Zaparkujte takovým způsobem aby pro  

ostatní neexistovaly žádné indikace o vašem 

místě určení  do Velké Británie nebo Francie 

(druhá strana, opačný směr).

Sociální kontrola

• Zaparkuj společně s jinými kolegy

• Bud´te ostražitý v případě podezřelých  

situacích nebo podivném chování v okolí.

• Neztrat´te z očí své vozidlo ani své kolegy 

(řidiče).

• Upozorněte své kolegy a policii v případě 

podezřelých situací.

Tipy pro řidiče

v/na 
úlozném
prostoru

Nedej šanci pašerákům lidí!

V.deflektor

Na nákladu

Pod podvozkem

V nákladu
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Uzamykání a přestávková kontrola

• Pokud máte přestávku a opustíte vozidlo,  

uzamkněte dveře a okna.

• Pečlivě zkontrolujte vnější stranu vozidla, 

jestli na něm nejsou úpravy nebo opravy.

• Prohlédněte vrchní i spodní část vozidla, 

deflekror, prostor pod nápravou a ostatní 

místa.

• Pořádně zkontrolujte stěny, ocelová lanka, 

pečetě a zámky.

• Porovnejte je s čísly, která jsou uvedená na 

dokladech od vozidla.

• Při kontrole vašeho vozidla, požádejte o 

pomoc své kolegy řidiče.

 

 

Podezřelé situace nebo jiné nesrovnalosti 

•       Kontaktujte ihned policii na čísle 101.

• Nahlaste i problémy vašich kolegů řidičů.

• V žádném případě nepokračujte v cestě.

• Sám nepodnikejte  žádné akce, protože 

tímto ohrožujete svou bezpečnost.

Více info: www.febetra.be 
V podezřelých případech: volání 101

JAK MŮŽETE OMEZIT RIZIKO POKUT VE VELKÉ 
BRITÁNII?

• Postupujte podle výše uvedených pokynů a 
ujistěte se, že je Vaše vozidlo zabezpečené. 

• Za každou ukyrtou osobu ve Vašem vozidle  
je pokuta 2.000 GBP. 

• Jak omezit toto riziko? Jděte na GOV.UK a  
vyhledejte „ Civil Penalty Accreditation 
Scheme“.

• Podejte žádost, pokud Vaše dopravní 
společnost zavedla účinná opatření, aby 
zabránila migrantům v 
nelegálním vstupu do Velké 
Británie.

Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands

Tipy pro 
řidiče
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