Nivîsgeha polîsê tawanan a federal hişyarî dide çeteyên qaçaxçiyan

Rêwerzên ewlehiyê ji bo ajokarên kamyonan
Trafîka bargiraniyê ya navneteweyî her ku diçe ji hêla komên qaçax û koçberan ve tê îstismarkirin ku xwe bigihînin welatên
armanca Ewropa ku ew dixwazin.
Koçberên neqanûnî bi piranî bi alîkariya qaçaxçiyan dikevin hundurê zeviyê. Ev bi
•
•

birrîna têlên înç û dîsan vegerandina wan li hev û
qutkirina tarpûlînê, bi piranî li jor, pêk tê.

Di heman rengî de, koçberên ku bê qaçaxçiyan digerin, îhtîmala ku bi kamyon, wesayîtên hunerî an wesayîtên veguhastinê
yên din siwar dibin bikar tînin. Di vê yekê de, ew ne tenê bi zirarê tarpûlîn digihîjin hev, lê her weha her valahiya gengaz a li
ser wesayît, wêk kamyon û tiran bikar tînin da ku dema sînor derbas dikin veşêrin.

Ji kerema xwe fermanên ewlehiyê yên jêrîn binihêrin ...
... berî çûyînê
•
•
•
•

Di desteserkirinê de wesayît û bare xwe ji bo bêserûberiyê kontrol bikin.
Barê wesayîta xwe bê valahiyê bar bikin.
Hay ji guherîn an zirara tarpûlîn,çadira jorîn hebe.
Tevahiya kordona înç û mohrên pêvekirî ji bo destwerdanê kontrol bikin.

... di dema bêhnvedanê de û dema parkkirinê
•
•
•
•

Ger demên betlaneyê destûr bidin, li nêzîkê sînor parkê nekin û tenê li parkkirinên xweş ronî bikin. • Li ser rêgehê
ji demên parkkirinê yên nehewce dûr bisekinin.
Dema ku li sînor li bendê ne li tevgerên li derdora wesayîta xwe temaşe bikin.
Kordona gumrikê, mohra rêberê, tarpûlîn û qeflên ku piştî her şikestinê zirarê dibînin kontrol bikin. Bi taybetî kumê
înçê teng bikin, ji ber ku piştî qutkirinê ew ê dîsa û dîsa bimîne.
Di heman demê de valahiyên li binê wesayîtê, defletora bayê, qutiya stovajê, axe û beşên çente kontrol bikin.

... di rewşên bi guman de
•
•
•
•

Pêşî li xwe mêze bikin(Li xwe miqatê bin).
Di bin şert û mercî de wesayîtê neparêzin.
Ji dûr ve bi hejmara lezgîn a navneteweyî 112 re bang bikin.
Ger tiştek bi guman be, dikare bi telefonê re ya Daîreya Polîsên Sûc a Federal +43 677 61343434 rojane têkilî
were dayin

Cihên veşartinê

yên gengaz
Bendikên banê
Li ser barkêşê

Li aksên barkêşê
Li ser an di odeyên
depoyê de

