Spolkový kriminální úřad varuje před bandami převaděčů

vydává bezpečnostní upozornění pro řidiče
kamionů
Čím dál tím častěji dochází k tomu, že mezinárodní přepravu zboží zneužívají převaděčské gangy a migranti k tomu, aby
se nelegálně dostali do žádaných cílových zemí v Evropě. Nelegální migranti se většinou do nákladního prostoru dostávají
pomocí převaděčů. To se děje tak, že
•
•

jsou přestřižena celní plombovací lanka /dráty a poté jsou slepeny opět dohromady, a
rozstřihne se plachta, většinou na horní straně.

Stejně tak migranti, kteří cestují bez převaděčů, využívají možnost „spolujízdy“ v kamionech, tahačích a dalších
transportních vozidlech. Přitom si nejen poškozením plachty vynutí přístup dovnitř, ale využívají také každé dutiny či mezery
na vozidle, přívěsy či návěsu, aby se tam pro překročení hranice schovali

Prosím dbejte následujícíh bezpečnostních pokynů ...
... před odjezdem
•
•
•
•

Při převzetí zkontrolujte vozidlo i náklad na případné nepravidelnosti..
Náklad umísťujte natěsno, bez meziprostorů.
Všímejte si případných změn či poškození na plachtě, zejména na horní straně.
Zkontrolujte celé celní lanko / drát a plomby na něm upevněné, zda nedošlo k případné manipulaci.

... při přestávkách a při parkování
•
•
•
•

Pokud to časy přestávek umožňují, neparkujte v blízkosti hranic; parkujte pouze na dobře osvětlených parkovištích.
Vyhněte se zbytečným dobám stání / parkování během cesty.
Při čekání na hranici si všímejte pohybů kolem Vašeho vozidla.
Po každé přestávce znovu zkontrolujte celní lanko, plombu, plachtu a zámky, zda nedošlo k poškození. Zejména za
celní plombovací lanko pevně zatáhněte, jelikož je po přestřihnutí opakovaně slepováno.

... při podezřelých situacích
•
•
•
•

Dávajte především pozor sám na sebe.
V žádném případě nebraňte vozidlo.
Telefonujte v bezpečné vzdálenosti na mezinárodní tísňové volání 112.
Při podezřelých postřezích lze nonstop kontaktovat horkou linku („Hotline“) Spolkového kriminálního úřadu na čísle
+43 677 61343434.
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