Federalny Urząd Kryminalny ostrzega przed grupami przemytników

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla
kierowców samochodów ciężarowych

Międzynarodowy transport towarów jest coraz częściej wykorzystywany przez grupy przemytników oraz migrantów do
przedostawania się nielegalnie do krajów europejskich.
Nielegalni migranci wdzierają się przy pomocy przemytników do przestrzeni ładunkowej pojazdów w następujący sposób
•
•

przecięcie linek celnych i ich dosztukowanie oraz
przecięcie plandeki, zazwyczaj w górnej części.

Migranci przemieszczający się bez pomocy przemytników wykorzystują samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe lub inne
pojazdy transportowe. Dostają się do nich, uszkadzając plandeki, i wykorzystują każdą pustą przestrzeń w pojeździe,
przyczepie lub naczepie, która umożliwia ukrycie się na czas przekraczania granicy.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń dla Twojego bezpieczeństwa ...
... przed odjazdem
•
•
•
•

Przy przejęciu pojazdu sprawdź zarówno samochód, jak i ładunek pod względem ewentualnych nieprawidłowości.
Ułóż ładunek, unikając odstępów.
Zwróć uwagę na uszkodzenia lub zmieniony wygląd plandeki, zwłaszcza u góry.
Sprawdź plomby i linkę celną na całej długości, zwróć uwagę, czy nie ma na nich uszkodzeń albo śladów manipulacji.

... podczas przerw i parkowania
•
•
•
•
•

Jeżeli czas na przerwy na to pozwoli, nie parkuj w pobliżu granicy i korzystaj wyłącznie z dobrze oświetlonych
parkingów.
Unikaj zbędnych przerw.
Podczas oczekiwania w kolejce na granicy zwróć uwagę, czy w pobliżu samochodu nie kręcą się ludzie.
Po każdej przerwie sprawdź ponownie linkę celną, plomby, plandekę i zamki lub kłódki. Ważne! Pociągnij mocno za
linkę, ponieważ po przecięciu często jest sklejana.
Sprawdź także puste przestrzenie pod samochodem, deflektorem, skrzyniami bagażowymi, osiami, a także pod
innymi miejscami do przechowywania bagażu.

... w podejrzanych przypadkach
•
•
•
•

Chroń przede wszystkim siebie.
W żadnym razie nie broń samochodu.
Oddal się i zadzwoń na międzynarodowy numer alarmowy 112.
Jeżeli zauważysz coś podejrzanego, możesz w każdej chwili zadzwonić na całodobową linię Federalnego Urzędu
Kryminalnego +43 677 61343434.
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