
Mbi ngarkesë

Brenda ngarkesës

Mbi ose në dhomat e 
magazinimit

Krahu i aerodinamikës 
te xhami fundor

Boshtet 

Paralajmërim i Zyrës Federale të Krimeve ndaj bandave të 
kontrabandës së qenieve njerëzore

Udhëzime sigurie për drejtuesit e kamionëve
Transporti ndërkombëtar i mallrave po keqpërdoret gjithnjë e më shumë nga bandat e kontrabandës së qenieve njerëzore 
dhe emigrantët, për të arritur në mënyrë të paligjshme në vendet e dëshiruara të Bashkimit Evropian.

Emigrantët ilegalë futen në zonën e kargos kryesisht me ndihmën e kontrabandistëve. Kjo realizohet ose

• duke prerë kordonët doganorë dhe duke i ngjitur përsëri dhe
• Duke prerë muret e gomuara të kamionionëve, kryesisht në pjesën e sipërme.

Gjithashtu emigrantët, që e përshkojnë itinerarin e tyre pa ndihmën e kontrabandistëve, shfrytëzojnë mundësinë e kryerjes 
së një pjese të rrugës me kamionë, automjete me rimorkio, apo mjete të tjera transporti. Duke vepruar kështu, ata jo vetëm 
arrijnë të futen në kamion duke dëmtuar muret e gomuara të tij, por shfrytëzojnë gjithashtu edhe çdo pjesë të zgavërt në 
automjet, apo rimorkio, për t’u fshehur, kur kalohet kufiri. 

Ju lutem, mbani parasysh udhëzimet e mëposhtme të sigurisë ...

... para nisjes

• Kontrolloni automjetin dhe ngarkesën për parregullsi, në momentin që e merrni në dorëzim.
• Ngarkojeni mallin pa lënë hapësira boshe në mes. 
• Kushtojini vëmendje ndryshimeve, apo dëmtimeve të mbulesave të gomuara, kryesisht në pjesën e sipërme.
• Kontrollojeni të gjithë kordonin doganor dhe plumçet e vëna për ndonjë manipulim të mundshëm.

... gjatë pushimeve dhe parkimit

• Nëse ua lejojnë oraret e pushimit, mos parkoni në afërsi të kufirit dhe parkoni vetëm në sheshe parkimi të ndriçuara 
mirë.

• Shmangni gjatë rrugës kohë të panevojshme parkimi.
• Kushtojini vëmendje gjatë kohës që prisni në kufi lëvizjeve që mund të bëhen rreth automjetit Tuaj. 
• Pas çdo pushimi kontrolloni përsëri kordonin doganor, plumçen, mbulesat e gomuara dhe drynat për ndonjë dëmtim 

të mundshëm. Kordonin doganor tërhiqeni veçanërisht fort, sepse pasi e presin, atë e ngjisin përsëri. 
• Kontrolloni gjithashtu edhe hapësirat e zgavërta nën automjet, deflektorin e erës, kutitë e magazinimit, akset dhe 

vendet e bagazheve.

... nëse keni dyshime

• Pikësëpari tregoni kujdes për veten Tuaj.. 
• Në asnjë moment mos mbroni automjetin. 
• Telefononi nga larg numrin ndërkombëtar të emergjencave 112. 
• Në rast perceptimesh të dyshimta mund të telefononi në çdo moment gjatë 24 orëve Hotline-n e Zyrës Federale të 

Krimeve +43 677 61343434.

Vende të mundshme
të fshehjes


