Slovak

AKO SA VYHNÚŤ POKUTE
10-KROKOVÝ EFEKTÍVNY SYSTÉM PRE VODIČOV NA
ZABRÁNENIE PREPRAVY ČIERNYCH PASAŽIEROV

POKUTE SA VYHNETE, AK SA BUDETE RIADIŤ TÝMITO 10 KROKMI:
Pred začiatkom cesty:
1

Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte písomné inštrukcie týkajúce sa zabezpečenia vozidla a
kontrolný zoznam.

2

Ak je to možné, pri nakladaní vozidla dávajte pozor, aby ste zabezpečili, že sa doň nedostane
žiadny čierny pasažier.

3

Skontrolujte celé vozidlo (karosériu/plátno) a do kontrolného zoznamu zaznamenajte všetko, čo je
poškodené.

Hneď po naložení:
4

Zabezpečte vozidlo.

Vozidlá s pevnými bočnými stenami:


Zamknite integrálne dvere a zabezpečte ich visacou zámkou.

Vozidlá s mäkkými bočnými stenami:


Zamknite integrálne dvere a zabezpečte ich visacou zámkou.



Použite kvalitný povraz na plachty zabezpečený silnou visacou zámkou alebo špecifickou pečaťou.
Číslo pečate zapíšte do kontrolného zoznamu alebo do CMR.

5

Skontrolujte vonkajšie úložné skrinky a ak je to možné, uzamknite ich zámkami. Skontrolujte
strešný spojler a nápravy.

Pri každej zastávke počas cesty:
6

Skontrolujte kostru, strechu a zabezpečenie vozidla.



Fyzicky potiahnite každým bezpečnostným zámkom či zariadením, aby ste skontrolovali, či nie je
porušené.



Skontrolujte vonkajšie úložné skrinky, strešný spojler a nápravy.



Nie sú poškodené?



Nemanipuloval niekto so zámkami?

7

Ak zbadáte, že došlo k poškodeniu niektorého zámku alebo k manipulácii s ním alebo k
neoprávnenému vstupu do vozidla, skontrolujte náklad a nakladací priestor a znovu aplikujte
zabezpečovacie zariadenia.

Pred vjazdom do kontrolnej zóny Spojeného kráľovstva alebo pred nalodením sa na loď
odchádzajúcu do Spojeného kráľovstva:
8

Zopakujte kroky 6 – 7.

9

Ak vozidlo nebolo možné zabezpečiť, dôkladne osobne skontrolujte náklad a nakladací priestor.

10 Všetky kontroly zaznamenajte do kontrolného zoznamu, a to pri nakladaní, pri každej zastávke a
pred vjazdom do kontrolnej zóny Spojeného kráľovstva alebo pred nalodením sa na loď
odchádzajúcu do Spojeného kráľovstva.
Vždy:


Buďte opatrný.



Buďte pozorný.



Majte náhradné zabezpečovacie zariadenia a kontrolné zoznamy.



Písomné inštrukcie a kontrolné zoznamy držte v kabíne vozidla.





Všetky kontroly zaznamenajte do kontrolného zoznamu. 
Ak si myslíte, že sa niekto dostal do vášho vozidla bez vášho povolenia, upozornite na to miestne
orgány/úrad Border Force/políciu. 

Informácie:
Ďalšie informácie, Kódex správnej praxe Ministerstva vnútra týkajúci sa prevencie dopravy čiernych
pasažierov do Spojeného kráľovstva a šablónu kontrolného zoznamu možno stiahnuť z našej webovej
stránky: 
https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
Môžete sa na nás obrátiť aj týmito spôsobmi: 
civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk 
alebo:
Border Force
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South/South East & Europe
Amadeus Building
The Quadrant
Mondial Way
Harlington
Middlesex
UB3 5AR
Tel: 0044 (0)20 3014 8180
Fax: 0044 (0)20 3014 8006
Príslušná legislatíva: Zákon o imigrácii a azyle z roku 1999, oddiely 32, 33 a 34 zmenené a
doplnené zákonom o štátnej príslušnosti, imigrácii a azyle z roku 2002. 

