NAUJOS EUROPOS SĄJUNGOS ORO UOSTŲ SAUGUMO TAISYKLĖS
TRUMPOS PAGALBINĖS NUORODOS
Siekdama apsaugoti jus nuo skystųjų sprogmenų grėsmės, Europos Sąjunga (ES) patvirtino naujas
saugumo taisykles, kuriose ribojamas pro saugumo patikros vietas įsinešamo skysčio kiekis. Taisyklės
taikomos visiems keleiviams, vykstantiems iš ES oro uostų į visus paskirties oro uostus.
Tai reiškia, kad saugumo patikros vietose bus tikrinami skysčiai, taip pat įsitikinama, ar su savimi bei
savo rankiniame bagaže neturite kitų draudžiamų daiktų. Naujosios taisyklės neriboja skysčių kiekio,
kurį įsigyjate už įlaipinimo talonų tikrinimo vietų esančiose parduotuvėse ar ES vežėjo orlaivyje.
Naujosios taisyklės įsigalioja nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, Islandijos bei
Šveicarijos oro uostuose.

KAS NAUJO?
Pakavimas
Rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne
didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį,
ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui (žr. nuotrauką žemiau).

Oro uoste
Kad patikros darbuotojams padėtumėte aptikti
skysčius, prašom:
• pateikti visus turimus skysčius saugumo
patikros vietose;
• nusivilkti švarką ir paltą; jie bus tikrinami
atskirai;
• išimti iš rankinio bagažo nešiojamuosius
kompiuterius ir kitus didelius elektroninius
prietaisus; jie bus tikrinami atskirai.

Skysčiais laikomi:
• vanduo ir kiti gėrimai, sriubos bei sirupai;
• kremai, losjonai ir aliejai;
• kvepalai;
• purškiamieji skysčiai;
• geliai, taip pat plaukų ir dušo geliai;

• hermetiškų indų turinys, taip pat
skutimosi putos, kitos putos ir
dezodorantai;
• pastos, taip pat dantų pasta;
• skystųjų ir kietųjų medžiagų mišiniai;
• blakstienų dažai;
• visos panašios konsistencijos medžiagos.

KAS NESIKEIČIA?
Nedraudžiama:
• susidėti skysčius į registruojamą bagažą (naujosios taisyklės taikomos tikrinant tik rankinį
bagažą);
• vežtis rankiniame bagaže kelionės metu skirtus vartoti vaistus ir dietinius gaminius, taip pat
maistą kūdikiams. Gali būti paprašyta įrodyti, kad minėtieji gaminiai jums būtini;
• įsigyti gėrimų ir parfumerijos ES oro uosto už įlaipinimo talonų tikrinimo vietų esančiose
parduotuvėse ar ES vežėjo orlaivyje.
Jei minėtieji daiktai parduodami specialiame hermetiškame krepšelyje, neatplėškite jo iki jūsų
patikros; kitaip krepšelyje esantys daiktai gali būti konfiskuoti patikros vietoje. Jei ES oro
uoste perlipate į kitą orlaivį, neatplėškite krepšelio iki jūsų patikros šiame oro uoste arba
paskutiniame perlaipinimo oro uoste.
Šių skysčių kiekis laikomas papildomuoju prie anksčiau minėtųjų užsegamo krepšelio kiekių.
Jei kuo nors abejojate, prieš kelionę kreipkitės į vežėjo ar kelionės agentą.
Tikimės jūsų supratimo ir bendradarbiavimo su oro uosto saugumo ir vežėjų darbuotojais.
Šį dokumentą parengė Europos Komisija, Europos oro linijų asociacija ir Tarptautinė oro uostų taryba.
Pastaba: šis dokumentas yra informacinio pobūdžio ir neturi teisės akto galios.

