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Czego nie można mieć w bagażu podręcznym?

Przygotowujesz się do lotu samolotem? Sprawdź, czego nie można przewozić w bagażu
podręcznym. Odpowiednio spakowana torba lub walizka pomoże Ci odbyć podróż bez niemiłych
niespodzianek.

Przepisy dotyczącego bagażu podręcznego

Samolot jest coraz popularniejszym środkiem transportu. Linie lotnicze kuszą konkurencyjnymi
cenami, a podróżnicy coraz częściej korzystają z ich ofert, by zwiedzać magiczne zakątki świata. W
cenie biletu na lot mamy zagwarantowaną możliwość wzięcia ze sobą bagażu podręcznego.
Każda z linii lotniczych ma swój regulamin odnośnie wymiarów bagażu, dlatego przed podróżą
należy się z nim zapoznać. Równie ważne, co wymiary bagażu, są przepisy na temat tego, co
wolno, a czego nie można zabrać do samolotu.

Chodzi o to, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo wszystkim pasażerom, jak i załodze
samolotu. Pamiętaj, że niektóre z przepisów mogą się różnić ze względu na kraj docelowy, do
którego się udajesz. Przed podróżą sprawdź przepisy celne danego państwa. Wiele zależy także
od indywidualnej oceny pracownika kontroli bezpieczeństwa. Może on nakazać usunięcie danej
rzeczy z bagażu.

Jak spakować bagaż podręczny?

Poniżej przedstawiamy przydatne informacje na temat tego, czego nie można wnosić na
pokład samolotu. Pamiętaj, że kosmetyki możesz przewozić jedynie w plastikowych
przezroczystych buteleczkach o pojemności maks. 100 ml. Podobnie wygląda przewóz napojów
i/lub żywności płynnej, którą kupujesz przed odprawą lub zabierasz z domu. Buteleczki należy
schować w foliowej torbie o pojemności 1 l.

Uwaga! Od 2023 roku niektóre lotniska zmieniają limity i zasady przewożenia płynów w bagażu
podręcznym. Dzięki nowoczesnym skanerom 3D na pokład samolotu będzie można zabrać nawet
do 2 litrów płynów, bez konieczności przewożenia w pojemniczkach. Przed podróżą zapoznaj
się z zaleceniami lotniska wylotu i lotnisk przesiadkowych.

Czego nie można wziąć do samolotu? Do grupy przedmiotów zabronionych w bagażu
podręcznym należą:

substancje wybuchowe i toksyczne (m.in. pojemniki z gazem, farby w aerozolu, petardy,
płyny łatwopalne, jak i imitacje urządzeń wybuchowych);
substancje chemiczne i toksyczne (m.in. gaśnice, trucizny, sprężone gazy, substancje
korozyjne lub wybielające);
broń (broń spiczasta, broń z ostrzem, broń palna, broń używana w sztukach walki,
naboje, a także imitacje broni i zabawki ją przypominające);
sprzęt sportowy/turystyczny z ostrymi lub metalowymi elementami (m.in. deskorolka,
rzutki, kije wspinaczkowe, kije golfowe, łyżwy, szable, wędki, toporki biwakowe);
wybrane urządzenia emitujące ciepło (latarki gazowe, paliwo do zapalniczek, zapałki
sztormowe, ALE zapalniczka jednorazowa jest dozwolona);
narzędzia (m.in. narzędzia o ostrych końcach, tasaki, noże, narzędzia robocze np.
śrubokręty, wiertarki, klucze francuskie);
żyletki luzem, golarki bez osłonek (maszynki jednorazowe z osłonkami są dozwolone);
alkohol powyżej 70% i pojemności 100 ml (wyjątek stanowią napoje alkoholowe kupione
w stre�e wolnocłowej);
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przedmioty o ostrych lub metalowych elementach (m.in. scyzoryk, igły, druty do robótek,
pilniczki i nożyczki o ostrzach o długości powyżej 6 cm, kajdanki, korkociąg, laska do
wspierania się – ta o ostrych krawędziach);
części do samochodów (te o dużych wymiarach i sporej wadze).

Czy na liście tego, czego nie wolno przewozić w bagażu podręcznym znajdują się także leki? 
Nie. Możesz zabrać ze sobą leki bez recepty, które są Ci potrzebne w trakcie podróży. W
przypadku leków płynnych i leków na receptę nie obowiązują ograniczenia ilościowe i
pojemnościowe.  Pamiętaj tylko, aby zgłosić ten fakt podczas kontroli bezpieczeństwa i być
przygotowanym na to, że pracownik kontroli może Cię poprosić o dowód autentyczności leków.
Możesz także przewozić igły (w osłonie) na własny użytek medyczny.

 

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


