ИНФОРМАЦИЈЕ ПУТНИЦИМА О МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ

Течним артиклом се сматрају следећи производи:
вода и друге врсте пића, супе и сирупи;
парфеми;
маскаре, спрејеви, креме, лосиони и уља;
гелови, укључујући и гелове за косу и туширање;
пасте, укључујући и пасте за зубе и пасте за бријање;
артикли који су у бочицама под притиском, укључујући креме за бријање, остале пене
и дезодоранси;
- остале артикле сличне густине, чврстине и конзистенције.
-

Поштовани путници,
ово обавештење је израђено у циљу спречавања стварања гужви на местима
безбедносне контроле и ваше безбедности.
ЖЕЛИМО ВАМ ПРИЈАТАН ЛЕТ!

ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА
Начин паковања течности, гелова или аеросола који су запремине до 100 ml
- посуде морају да буду упаковане у пластичну провидну кесу која може да се затвори
затварачем са жљебом или зип затварачем;
- кеса у коју су упаковане посуде са течностима, геловима и аеросолима сме бити
максималних димензија 20 x 20 cm и максималне запремине 1l;
- кеса у којој су упаковане посуде са течностима, геловима и аеросолима мора да буде
затворена и да се приликом безбедносног прегледа преда одвојено од осталог ручног
пртљага;
- један путник сме да има највише једну кесу са течностима, геловима и аеросолима;
Остале течности
Течности преко 100 ml је потребно издвојити ван ручног пртљага приликом
безбедносног прегледа.

Такође се дозвољава:
- путницима са бебама пренос хране за бебе у течном или кашастом стању и млека у
ограниченој/одговарајућој количини у зависности од дужине трајања лета;
- пренос лекова у облику течности, гелова или аеросола путницима који их користе
искључиво уз лекарски налаз издат од надлежне медицинске установе или овлашћене
лекарске ординације;
- пренос медицинских препарата као што су инсулин, крвна плазма и сл. путницима ако
поседују одговарајући документ (налаз лекара, рецепт, потврду надлежне
медицинске установе или овлашћене лекарске ординације).

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ПУТНИК НЕ ПРИДРЖАВА ОВОГ ПОСТУПКА, САДРЖАЈ ЋЕ
БИТИ ОДУЗЕТ ПРИЛИКОМ БЕЗБЕДНОСНЕ КОНТРОЛЕ

