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Pericole ce pot apărea în timpul călătoriei

Pentru a vă bucura de călătorie și a evita pericolele ce pot apărea, luați în considerare
următoarele recomandări.

Înainte de plecare:

asigurați-vă că bagajul dumneavoastră nu conține articole sau substanțe periculoase –
veri�cați lista cu obiecte interzise în bagaj la aeroport;
țineți sub observație propriile bagaje, mai ales în locurile aglomerate: mijloace de
transport în comun, cozi, terminalul aeroportului;
documentele, portofelul și alte elemente de valoare trebuie ținute în buzunarele din față
sau în interiorul hainei ori într-o geantă de umăr închisă, ușor de ținut sub
supraveghere;
dacă observați bagaje nesupravegheate în incinta aeroportului sau în alte locuri publice,
informați de urgență poliția sau agenții de pază;
nu acceptați bagaje sau pachete de la străini, dacă nu sunteți siguri de conținutul
acestora;
purtați asupra dumneavoastră sume de bani de strictă necesitate. Evitați să călătoriți cu
sume mari de bani asupra dumneavoastră, bijuterii sau alte obiecte de valoare care ar
putea constitui ținta unui atac.

În timpul zborului:

bagajul de mână trebuie pus sub scaun sau în locul special amenajat de deasupra
scaunului;
observați ieșirile de urgență pentru a le putea folosi, dacă este cazul, și citiți manualul cu
instrucțiuni de securitate plasat în buzunarul scaunului din față;
ascultați și priviți cu atenție instrucțiunile de securitate oferite de personalul de bord;
în caz de pericol, nu intrați în panică și urmăriți calm instrucțiunile oferite de personalul
de la bord.

Rețineți!
Dacă observați ceva suspect în avion, informați de urgență însoțitorii de bord!
Dacă vă sunt furate obiecte personale, contactați de urgență poliția sau adresați-vă consulatului
român din țara respectivă.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu
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