
TỜ DỮ KIỆNTiến trình dò quét an ninh ở phi trường

Tất cả mọi người đều phải qua máy dò quét an ninh trước khi vào khu vực an ninh của phi cảng Úc và lên máy bay. Việc này 
bao gồm hành khách, người đi kèm với hành khách đến cổng lên máy bay, phi hành đoàn và nhân viên phi trường.

Trước khi đến phi trường, quý vị nên tự chuẩn bị cho việc dò quét an ninh bằng cách hiểu được tiến trình và biết được những 
thứ gì mình không được mang lên máy bay:

An ninh phi trường ở các quốc gia khác
An ninh hàng không có thể khác biệt ở phi trường Úc và ở các quốc gia khác. Nếu không chắc về luật lệ, trước khi đi quý vị 
nên kiểm tra với hãng máy bay hoặc quốc gia mình sắp thăm viếng.

Quyền hạn của quý vị ở khu vực dò quét
Khi quý vị bước vào khu vực dò quét, quý vị đã đồng ý đối  
với mỗi thủ tục dò quét. Nếu họ cần dùng tay rà soát sơ trên 
người, họ sẽ yêu cầu quý vị chấp thuận việc này. 

Để tất cả các vật dụng cá nhân, ví hoặc 
xắc tay trong hành lý xách tay.

Để túi đựng các món vật dụng có chất 
lỏng, aerosol và gel vào khay (chỉ khi khởi 

hành từ phi cảng quốc tế).

Để các món kim loại (chìa khóa, tiền cắc) 
và các vật dụng điện tử (máy tính xách 

tay, điện thoại di động) vào khay.

Cởi áo khoác ngoài cồng kềnh — áo 
choàng, áo khoác, mũ nón và nữ trang, và 

đặt vào khay.

Đặt hành lý xách tay của quý vị lên băng 
chuyền.

Trước khi qua máy dò, nhớ cho viên chức 
dò quét an ninh biết nếu quý vị có mang 
bất cứ thiết bị y tế, trợ cụ hoặc có thiết bị 

cấy ghép nào trên người.

Đi bộ qua khung cửa dò kim loại. Nếu quý 
vị đang khởi hành đi nước ngoài, nhân 

viên an ninh có thể chọn quý vị một cách 
ngẫu nhiên để rà quét trên người. 

Nếu nhận thấy có vấn đề gì, họ có thể yêu 
cầu quý vị trải qua việc dò quét an ninh 
một lần nữa cho đến khi không còn trở 
ngại. Việc này có thể gồm các phương 

pháp dò quét khác (dùng máy dò kim loại 
cầm tay, hoặc dùng tay để rà soát trên 

người).

Họ cũng có thể chọn quý vị một cách 
ngẫu nhiên để kiểm tra dò tìm các dấu vết 

chất nổ sau khi đã trải qua tiến trình dò 
quét lúc đầu.
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Quý vị có quyền từ chối bất cứ tiến trình dò quét nào. 
Tuy nhiên, nếu từ chối quý vị sẽ không được phép 
đi qua khu vực dò quét an ninh và sẽ không thể lên 
chuyến bay.


