REGULI DE SECURITATE UE PENTRU LICHIDELE LA AEROPORTURI
Pentru a vă proteja împotriva noii amenințări cu explozivi lichizi, Uniunea Europeană (UE) a
adoptat reguli de Securitate care restricționează cantitatea de lichide pe care o puteți lua prin
punctele de control de securitate. Acestea se aplică tuturor pasagerilor cu plecare din aeroporturi
din UE, indiferent de destinație.
Aceasta înseamnă că la punctele de control de securitate trebuie să fiți verificat dvs. și bagajele
dvs. de mână pentru lichide, pe lângă alte articole interzise. Cu toate acestea, regulile nu limitează
lichidele pe care le puteți cumpăra de la magazinele de pe aeroporturile UE situate dincolo de
punctul în care vă arătați cartea de îmbarcare sau la bordul unei aeronave operate de o companie
aeriană din UE.

Lichidele includ:
• apă și alte băuturi
• supe, siropuri
• creme, loțiuni și uleiuri
• parfumuri

• conținutul recipientelor sub presiune, inclusiv spumă de
ras, alte spume și deodorante
• paste, inclusiv pastă de dinți
• amestecuri lichid-solid

• spray-uri

• rimel

Regulile se aplică în toate aeroporturile din UE și în Norvegia, Islanda și Elveția.

• geluri, inclusiv geluri de păr și de duș

• orice alt element de consistență similară

CUM RESPECTĂM REGULILE?

TRANSFERUL PENTRU ZBORURI ÎN CONEXIUNE?

În timpul ambalării
Aveți voie să luați cantități mici de lichide în bagajul de mână. Aceste lichide trebuie să fie
în recipiente individuale cu o capacitate maximă de 100 mililitri fiecare. Trebuie să
ambalați aceste recipiente într-o singură pungă de plastic transparentă, resigilabilă, cu o
capacitate de cel mult un litru per pasager (vezi ilustrația de mai jos).

În cazul în care plecați dintr-un aeroport dintr-o țară din afara UE și apoi aveți transfer la un
zbor de legătură în UE, trebuie să respectați regulile de mai sus privind cantitățile și
ambalarea lichidelor. Nu aveți voie să luați pe zborurile de legătură lichide cumpărate din
magazinele aeroporturilor din țările aflate în afara UE.

La aeroport
Pentru a ajuta scanerele să detecteze
lichide, trebuie să:
• prezentați toate lichidele
transportate la punctele de control
de securitate pentru examinare;
• scoateți-vă jacheta și / sau haina.
Acestea vor fi verificate separat în
timp ce sunteți scanat;
• scoateți laptop-urile și alte
dispozitive electrice mari din bagajul
de mână. Vor fi verificate separ în
timp ce sunteți scanat.

CE ESTE ÎNCĂ POSIBIL
• Puteți pune lichide în bagajul de cală - noile reguli se refera doar la bagajele de mână;
• Puteți transporta în bagajul de mână medicamente și produse pentru dietă, inclusiv alimente
pentru copii, folosite în timpul călătoriei. Este posibil să vi se ceară dovada că sunt necesare;
• Puteți cumpăra lichide, cum ar fi băuturi și parfumuri, fie dintr-un magazin din aeroportul aflat în
UE, dacă se află dincolo de punctul în care vă prezentați cartea de îmbarcare sau la bordul unei
aeronave operate de o companie aeriană din UE. Dacă sunt vândute într-o pungă special sigilată, nu
o deschideți înainte de a fi scanată - altfel conținutul poate să fie confiscat la punctul de control.
(Dacă efectuați transferul într-un aeroport din UE, nu deschideți punga înainte de verificarea la
aeroportul dvs. de transfer, sau la ultimul aeroport, dacă aveți mai multe transferuri).
Toate aceste lichide se adaugă cantităților din punga de plastic resigilabilă menționată mai sus.
Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să întrebați compania aeriană sau agentul de turism înainte de
călătorie.
Vă rugăm să fiți politicos și să colaborați cu securitatea aeroportului și personalul companiei aeriene.
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