)1-1چمدان یا بار خود را رها نکنید.
1-1) Do not leave items of baggage unattended.

 )2-1از پذیرش حمل بار افراد دیگر خودداری نمایید.
1-2) Do not accept baggage for carriage from other persons.

)3-1اگر از افراد دیگر باری را برای حمل پذیرفته اید ،به منظور بازرسی بار مذکور  ،در کانتر پذیرش یا گیت
بازرسی مسافران ،موضوع را اعالم نمایید ( .احتمال دارد شما در حال حمل کاال یا اشیاء خطرناک یا  ...باشید ،
اشیایی که می تواند شما را در معرض خطر قرار داده یا شما را ناخواسته در ارتکاب جرمی شریک نماید و مورد
پیگرد قانونی قرار دهد).
1-3) If you have accepted items from other persons, declare them at check-in or

screening checkpoints for inspection. (You may be carrying dangerous goods,
devices or other items exposing you to danger and/or criminal prosecution as an
)unwitting accomplice
 )1-2ایکائو  :فرهنگ امنیت هواپیمایی – فرا تر از استانداردها
ICAO: AVSEC Culture – Beyond the Standards
)2-2

اتحادیه بین المللی فرودگاهها  :همه افراد در تامین امنیت مسئولیت دارند .با هم آن را محقق ساخته ایم.
ACI: Security is everybody's responsibility. Together, we've got it
covered.

)3-2

اتحادیه بین المللی فرودگاهها  :اگر به چیزی شک کردید  ،آن را نادیده نگیرید  .به مسئول خود اطالع

دهید .فوراً با اداره حراست با شماره تماس  035-37217773و یا شماره  035-37302005تماس بگیرید.
ACI: If in doubt, DON'T IGNORE IT.
Tell your supervisor.
Call security office IMMIDIATELY on (035-37217773 or 035-37302005).

. هرگونه رفتار و اشیاء مشکوک را گزارش دهید: ) اتحادیه بین المللی فرودگاهها4-2
ACI: Report any suspicious behavior and items.
Suspicious behavior and items:

:) رفتار و اشیاء مشکوک5-2

. کیف یا بسته ای که بدون صاحب رها شده است

 Packages/ bags being left unattended.

 تردد یا توقف مشکوک خودرو در نزدیکی ترمینال یا سایر محاوط فرودگاهی

 Suspicious vehicle activity in close proximity to the terminal or the
airport perimeter.

 تصویر برداری از پرسنل امنیتی یا امکانات و ویژگی های امنیتی ترمینال

 Taking photographs of security staff or security features of the terminal.

. در لندساید یا ایرساید...  چاشنی و،  سیم،  مشاهده اشیای مشکوکی مانند منبع تغذیه
 Suspicious items such as a power source, wires, detonators, etc. in the
landside or airside.

حراست کل فرودگاههای استان یزد

