
Spolkový kriminálny úrad varuje pred bandami prevádzačov

Bezpečnostné pokyny pre vodičov kamiónov
Čím ďalej častejšie dochádza k tomu, že medzinárodnú prepravu tovaru zneužívajú prevádzačske gangy a migranti k tomu, 
aby sa nelegálne dostali do žiadaných cieľových zemí v Európe. Nelegálni migranti sa väčšinou do nákladného priestoru 
dostávajú pomocou prevádzačov.

To sa deje tak, že

• sú prestrihnuté colné plombovacie lanká/drôty a potom sú zlepené opäť dohromady
• rozstrihne sa plachta, väčšinou na hornej strane.

Takisto migranti, ktorí cestujú bez  prevádzačov, využívajú možnosť „spolujazdy“ v kamiónoch, ťahačoch a ďalších 
transportných vozidlách. Pritom si nie len poškodením plachty vynútia prístup dovnútra, ale využívajú tiež každú dutinu či 
medzeru na vozidle, prívese či návese, aby sa tam po prekročení hranice schovali.

Prosím dbajte na nasledujúce bezpečnostné pokyny

Pri prevzatí

• Skontrolujte vozidlo i náklad na prípadné nepravidelnosti.
• Náklad umiestňujte natesno, bez medzipriestorov. 
• Všímajte si prípadných zmien či poškodení na plachte, hlavne na hornej strane.
• Skontrolujte celé colné lanko/drôt a plomby na ňom upevnené, či nedošlo k prípadnej manipulácii.

Pokiaľ to časy prestávok umožňujú

• Neparkujte v blízkosti hraníc, parkujte iba na dobre osvetlených parkoviskách.
• Vyhnite sa zbytočným dobám státia/parkovania počas cesty.
• Pri čakaní na hranici si všímajte pohyby okolo vášho vozidla.
• Po každej prestávke znovu skontrolujte colné lanko, plombu, plachtu  a zámky, či nedošlo k poškodeniu. 
• Hlavne za colné plombovacie lanko pevne zatiahnite, keďže je po prestrihnutí opakovane zlepované.

Dávajte predovšetkým pozor sám na seba

• V žiadnom prípade nebráňte vozidlo.
• Do not defend the vehicle by no means. 
• Telefonujte v bezpečnej vzdialenosti na medzinárodné tiesňové číslo 112.
• Pri podozrivých prípadoch je možné nonstop kontaktovať horúcu linku /Hotline/ Spolkového kriminálneho úradu na 

číslo +43 677 613434434.

Možné skrýše

hore na náklade

vo vnútri nákladu

v úložných priestoroch 
alebo na nich

strešný spojler

nápravy


