DOVOLENKA 2019
S ODLETOM Z KOŠÍC

Pokyny pri bezpečnostnej
kontrole

VÁŽENÍ CESTUJÚCI
Len správnym a úplným informovaním
našich cestujúcich o bezpečnostnej kontrole
a postupe počas nej, dokážeme
zabezpečiť jej nerušený priebeh
v kľudnej atmosfére a v súlade
s letiskovými pravidlami.

PRIEBEH
BEZPEČNOSTNEJ KONTROLY
Pred bezpečnostnou kontrolou je potrebné sa preukázať
platným cestovným dokladom a palubnou vstupenkou.
Bezpečnostnou kontrolou prechádzajú i všetky elektronické
zariadenia, naviac počítač, tablet i mobilný telefón, ktoré je
potrebné vybrať z tašky/obalu a položiť na detekčný pás tak, aby
boli skontrolované samostatne.
Bezpečnostnou kontrolou bude prechádzať i vaše vrchné ošatenie (bunda, sako, sveter), opasok, čiapka.
Pred vstupom do rámového detektora kovov vyberte z vreciek
všetky predmety.
Počítajte s tým, že môžete byť vyzvaní na vyzutie topánok.
V nevyhnutných prípadoch môžete byť podrobení kontrole
ručným detektorom kovov alebo fyzickej kontrole.

TEKUTINY
Na palubu lietadla je dovolené zobrať si len minimálne
množstvo tekutín.
Tekutiny môžu byť len v malom balení do 100 ml.
Všetky balenia musia byť v jednom priehľadnom
opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecúšku.
Maximálny počet balení tekutín
v jednom vrecúšku je 10 kusov.

max 100 ml
cca 20 cm

uzatvarateľný mechanizmus

cca 20 cm

TEKUTINAMI SA ROZUMEJÚ
Voda a ďalšie nápoje, sirupy,
potraviny - med, olej, šaláty, polievky, jogurty,
krémy, pleťové mlieka a oleje, parfúmy,
gély, šampóny a sprchové gély, spreje,
nádoby pod tlakom ako sú peny na holenie,
tužidlá, laky na vlasy,
pasty, vrátane zubných pást,
zmesi tuhých a tekutých materiálov
a všetky ostatné veci podobnej konzistencie.
Na palubu lietadla si môžete vziať tekutiny určené na použitie
v priebehu cesty a v množstve nevyhnutnom pre cestu. Napr. lieky
- v prípade inzulínu je potrebné predložiť doklad o pôvode - potvrdenie
od lekára alebo recept.
Pri kontrole dojčeneckej výživy môžete byť požiadaní o jej ochutnanie.

NÁKUP NA LETISKU
DUTY FREE
Po predložení palubného lístka v predajni Duty Free, za
priestorom bezpečnostnej kontroly, si môžete kúpiť alkoholické
nápoje, parfumy, krémy.
Tento tovar vám obsluha predajne zabalí do priehľadného
vrecúška a zapečatí spolu s dokladom o zaplatení.
S otvorením vrecúška je potrebné počkať až za miestom
bezpečnostnej kontroly pri poslednom prestupe na letisku EÚ.

TEKUTINY A PODANÁ BATOŽINA
Prepravovať tekutiny a gély v podanej batožine môžete
naďalej. Obmedzenia sa vzťahujú len na príručnú batožinu.

BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA CESTUJÚCICH
SO ZDRAVOTNÝMI POMÔCKAMI
V závislosti od druhu a potreby používania svojich zdravotných pomôcok musí mať
cestujúci o tejto skutočnosti pripravený doklad - potvrdenie od svojho lekára.
Ak ide o cestujúcich, ktorí potrebujú používať inzulínové pomôcky aj počas letu,
je pre nich vhodné predložiť napr.:
- preukaz s menom cestujúceho, liečiaceho sa na diabetes mellitus,
- vyjadrenie svojho ošetrujúceho lekára,
- preukaz osoby so zdravotným postihnutím,
- alebo iný vierohodný doklad, potvrdzujúci zdravotné obmedzenie.
CESTUJÚCI S KOVOVÝMI IMPLANTÁTMI
Predložia jeden z týchto dokladov:
- potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára,
- potvrdenie z nemocnice, kde bol zákrok vykonaný,
- plastová kartička vydaná nemocnicou na meno cestujúceho
s dátumom zákroku a evidenčným číslom zákroku.

CESTUJÚCI S VÝSTUHOU, ORTÉZOU,
SADROVÝM OBVÄZOM
Ak tieto zdravotné pomôcky nie je možné odnímať pri bezpečnostnej kontrole,
cestujúci predložia o tom doklad od svojho ošetrujúceho lekára.
Všetky potvrdenia vydávané lekárom alebo nemocnicou by mali z dôvodu
jednoduchého overenia pravosti dokladov obsahovať i telefónny kontakt na
lekára, ktorý pravosť dokladov a nevyhnutnosť používania pomôcok v prípade
potreby potvrdí.
Uvedené opatrenia, doklady, potvrdenia a kontakty majú jediný cieľ - potvrdiť potrebu
používania liečebných pomôcok a predmetov, uľahčiť cestujúcim bezpečnostnú
kontrolu a zabezpečiť, aby predmety (inak vylúčené z prepravy) splnili účel, na ktorý
boli cestujúcim vydané a liečba nebola prerušená.
Zdravotné potvrdenia a doklady je vhodné mať preložené aj do anglického
jazyka pre výkon bezpečnostnej kontroly pri ceste späť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O TOM, AKO SA PRED
ODLETOM PRIPRAVIŤ NA NEČAKANÉ SITUÁCIE
I napriek snahe leteckých spoločností môže dôjsť k nečakaným udalostiam,
medzi ktoré patrí meškanie letov, najčastejšie z technických príčin.
Pre takéto prípady odporúčame cestujúcim, aby mali pri sebe finančnú rezervu
v hotovosti na nákup základných potrieb, akými sú tekutiny a ostatné občerstvenie, prípadne sveter alebo iné teplejšie oblečenie, či potrebné lieky...
Tieto situácie nie sú pre nikoho príjemné, avšak je potrebné mať na pamäti, že sa
môžu stať a chceme vás ubezpečiť o tom, že bezpečnosť vášho letu je pre nás, ako
aj pre letecké spoločnosti prioritou.
Zároveň vám chceme odporučiť, aby ste sa pred odletom informovali vo svojej
cestovnej kancelárii o vašich nárokoch vyplývajúcich z možného meškania letu.
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