VIETNAMESE

Những gì tôi không thể đem lên máy bay

TỜ DỮ KIỆN

Những thứ bị cấm và
vũ khí

Ví dụ của các món đồ không được xách lên máy bay. Các món nào mà mô phỏng
hoặc bắt chước các món này cũng bị cấm đem theo.

Một số vật dụng được xếp vào
loại bị cấm, vũ khí và hàng
hóa nguy hiểm mà không
được phép xách tay lên máy
bay. Nếu có bất cứ các thứ này
trong hành lý xách tay, quý
vị phải giao nộp các thứ này
tại khu vực dò quét. Các món
giao nộp sẽ không được lưu
kho hoặc hoàn trả lại.

Các hàng hóa thể thao, vật dụng nhà bếp, dụng cụ, và các vật dụng khác mà có
đầu nhọn hoặc cạnh sắc bén có thể gây thương tích cho người

Nếu không chắc một món đồ
nào có thể được xách tay lên
máy bay, hãy kiểm tra với hãng
máy bay trước khi đến phi
trường. Trong một số trường
hợp, quý vị có thể bỏ món đó
vào trong hành lý ký gửi.
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Cái cắt hộp
Đinh đế giày
Dao đa dụng
Gậy trượt tuyết
Giày trượt băng
Cưa
Phi tiêu

• Dao nĩa muỗng kim
loại
• Dao phay
• Các dụng cụ leo núi
như cái nêm cắm, móc,
búa và ốc-vít (bu lông)
• Dao cạo gập/mở

• Tuốc-nơ-vít, xà-beng, • Dao hoặc vật dụng giống
như dao (bất kể được làm
búa, kìm và mỏ-lết
• Rìu, rìu nhỏ hoặc dụng bằng kim loại hoặc thứ
khác), kể cả dao cắt da
cụ tương tự
thuộc
• Cái khoan
• Rìu phá băng và dụng • Dao mổ
cụ nhọn để đập vụn
nước đá

Các vật nhọn mà không phải vũ khí nhưng (với sự chỉnh đổi hoặc không chỉnh
đổi) có khả năng gây ra tổn hại khi xuyên thấu
• Lưỡi dao cạo
• Kim tiêm (mà không có chứng cớ rằng
được cần đến về mặt y tế)
• Kim luồn

• Kéo sắt nhọn, kéo cắt móng tay và kéo có lưỡi kéo
dài hơn 6cm
• Dụng cụ mở (cắt) bao thư

Các vật dụng không nhọn sắc mà có thể bị dùng để đánh hoặc hăm dọa ai đó
• Gậy bóng chày (baseball), bóng mềm
(softball) và bản cầu (cricket)
• Gậy bida/pool/ snooker
• Gậy đánh gôn

• Miếng gỗ, sắt hoặc bất cứ vật liệu nào đủ lớn để
dùng hăm dọa ai đó
• Gậy khúc côn cầu/bóng vợt (hockey/lacrosse)

Các hàng hóa gia dụng dễ cháy

Các hàng hóa nguy
hiểm
Cơ quan Civil Aviation Safety
Authority (Thẩm quyền An
toàn Hàng không Dân dụng
(CASA)) cũng có một danh
sách các hàng hóa nguy hiểm
không được phép đem trong
hành lý xách tay hoặc ký gửi.
Trước khi xếp hành lý, viếng
trang mạng Can I pack that?
(Tôi có thể đem theo món đó
không?) (www.casa.gov.au/
publications-and-resources/
standard-page/can-i-packuse-our-dangerous-goodsapp) để kiểm tra xem món nào
quý vị có thể hoặc không thể
đem lên máy bay.

• Bình chứa aerosol, kể cả sơn xịt
• Súng pháo

• Pháo bông
• Xăng và bất cứ chất lỏng nào dễ cháy

Các vật dụng có thể dùng để chận giữ người
• Dây buộc cáp

• Còng

Khí giới
•
•
•
•
•
•
•
•

Vũ khí
Súng
Súng bắn điện
Pháo sáng
Bột thuốc súng
Đèn hàn
Chất nô
Nỏ

• Các hóa chất có thể gây
• Dụng cụ võ thuật
Cung tên
mất năng lực/tàn tật,
chẳng hạn như nắm
Ống tạo khói màu
khí hoặc chất phun xịt,
đấm sắt, gậy, dùi
Giáo mác
chẳng hạn như bình xịt
cui, côn nhị khúc
Dao găm, dao bấm và
cay (hạt tiêu/ớt chuông/
(numchucks), móc
dao hình ngôi sao
chất xịt cay), bình xịt hơi
khóa tự vệ (kubatons)
• Súng phóng xiên
cay, xịt a-xít và xịt đuổi
và kubasaunts
• Ná
côn trùng/động vật
•
•
•
•

Hàng hóa nguy hiểm là các vật dụng hoặc các chất mà khi đem lên máy bay thì sẽ
gây nguy cơ đến sức khỏe, an toàn, tài sản hoặc môi trường
• Chất nổ
• Aerosols
• Chất độc

• A-xít mạnh
• Khí nén
• Pin lithium

• Hóa chất nguy hiểm
hoặc dễ biến đổi/bay
hơi

• Chất lỏng dễ cháy
• Chất phóng xạ

