Pregătirea lichidelor pentru controlul de securitate
Ce lichide pot lua cu mine la bordul aeronavei ca bagaj de mână?
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Începând cu 31 ianuarie 2014
Lichide duty free într-o pungă prevăzută
cu elemente de securitate sigilată

Obiectul şi chitanţa trebuie să rămână în interioriul
pungii sigilate furnizate la momentul achiziţiei

Lichide în recipiente de 100ml sau mai puţin
conţinute într-o singură pungă de plastic
transparentă, resigilabilă de 1litru

Medicamente şi produse pentru diete
speciale cum ar fi mâncarea pentru
bebeluşi

Nu puteţi transporta:
Toate celelalte lichide trebuie transportate
în propriul bagaj de cală

Dacă aveţi dubii adresaţi-vă aeroportului, companiei aeriene sau comerciantului
înainte de a călători pentru informaţii suplimentare
Mobilitate şi
Transporturi

Doar anumite categorii de lichide pot fi transportate la bordul aeronavei ca bagaj de
mână şi acestea trebuie să fie prezentate în punctul de control de securitate
Regulile prezentate mai jos se aplică tuturor lichidelor, aerosolilor, gelurilor, pastelor, loţiunilor,
spumelor, cremelor, gemurilor, amestecurilor lichid/solid şi alte articole de consistenţă similară

Transportul lichidelor duty free :

State:
Manufacturer:

Începând cu 31 ianuarie 2014, lichidele duty free achiziţionate din orice aeroport
sau de la orice companie aeriană pot fi transportate la bordul aeronavei ca bagaj
de mână
Obiectul şi chitanţa dumneavoastră trebuie să fie sigilate la momentul
achiziţionării în interiorul unei pungi prevăzute cu elemente de securitate cu
margine roşie (vezi imaginea)
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Nu deschideţi punga prevăzută cu elemente de securitate până când ajungeţi la
destinaţia finală
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Operatorul de securitate poate fi nevoit să deschidă punga pentru a efectua
controlul de securitate.
În cazul aveţi un zbor de transfer la un alt aeroport, anunţaţi operatorul de
securitate pentru ca lichidele dumneavoastră duty free să fie resigilate într-o
nouă pungă prevăzută cu elemente de securitate.

Transportul altor lichide, aerosoli şi geluri:
PERMISE: Lichide în recipiente de 100ml sau mai puţin conţinute într-o singură
pungă de plastic transparentă, resigilablă de 1 litru (vezi imaginea)
PERMISE: Medicamente & produse pentru diete speciale cum ar fi mâncarea
pentru bebeluşi, necesare pentru călătorie. S-ar putea să vi se ceară o dovadă a
autenticităţii.
NEPERMISE: Toate celelalte lichide, aerosoli şi geluri trebuie să fie plasate în
propriul bagaj de cală

La aeroport:
Prezentaţi lichidele separat de alte bagaje de cabină
pentru control în punctul de control de securitate
În mod excepţional, operatorii de securitate pot deschide sticlele sau
recipientele pentru efectuarea controlului de securitate
În mod excepţional şi strict din motive de securitate, lichidele pot fi
interzise la transportul la bordul aeronavei
Dacă aveţi dubii adresaţi-vă aeroportului, companiei aeriene sau comerciantului
înainte de a călători pentru informaţii suplimentare
Mobilitate şi
Transporturi
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Informaţii suplimentare cu privire la
lichide, aerosoli şi geluri

