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Những chất này là gì?
• Chất lỏng — là chất ở thể lỏng khi ở nhiệt 

độ trong phòng;
• Aerosol — chất ở thể nén trong bình chứa; 

hoặc
• Gel — chất giống như keo sệt.

Ví dụ gồm có:
• Các thức ăn uống dạng lỏng chẳng hạn 

như mứt, món trét, nước sốt, súp, dầu và 
nước ngọt.  

• Các thứ dùng để tắm rửa hoặc trang điểm 
như nước hoa, các thứ trang điểm, kem 
chống nắng, kem đánh răng, chất khử mùi, 
keo xịt tóc, kem cạo râu hoặc thuốc rửa tay.

Nước Úc hạn định số lượng các chất 
lỏng, aerosol và gel mà quý vị có thể 
xách tay lên các chuyến bay quốc tế.
Các hạn định này áp dụng khi:
• Khởi hành từ Úc;
• Đến Úc từ một địa điểm quốc tế;
• Quá cảnh qua một quốc gia khác để đến 

Úc; và
• Quá cảnh qua Úc để tới quốc gia khác.

Một số bí quyết…
• Một số vật dụng có thể không được nhận biết rõ rệt, 

chẳng hạn như quả cầu tuyết hoặc đồ chơi có chất lỏng 
bên trong. Nếu quý vị không chắc món đồ của mình có 
được thông qua khu vực dò xét hay không, hãy để món 
đó vào hành lý ký gửi.

• Các vật dụng để đựng mà rỗng không như bình thủy 
hoặc bình đựng nước loại có thể tích lớn hơn 100ml có 
thể được mang theo qua khỏi khu vực dò quét.

• Tại nhiều phi trường quý vị sẽ có thể mua thức uống và 
các món hàng miễn thuế sau khi đã qua khỏi khu vực dò 
quét.
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Tôi có thể đem bao nhiêu lên máy bay?
Chất lỏng, aerosol hoặc chất gel (keo sệt) phải đựng trong 
bình (ống/tuýp/hũ..) loại 100 millilitres (thể tích), 100 grams 
(trọng lượng) hoặc ít hơn.

• Mỗi hành khách chỉ được đem một túi xách, ngoại trừ 
những người chăm sóc có thể đem (các) túi xách cho 
những người mà họ chăm sóc, kể cả trẻ em.

• Các bình chứa rỗng chẳng hạn như bình thủy hoặc chai 
nước rỗng có thể được cho đi qua khu vực dò quét.

Các vật đựng loại lớn hơn 100ml hoặc 100gm, ngay 
cả khi bên trong chỉ đầy một phần, sẽ không được 
phép đi qua khu vực dò quét an ninh. Ví dụ, một 
tuýp kem đánh răng loại 200gm dù chỉ đầy một nửa 
cũng sẽ không được cho qua.

Các ngoại lệ
Các số lượng hợp lý về sản phẩm dành cho em bé, thuốc 
men theo toa và không toa (kể cả sản phẩm ăn kiêng đặc 
biệt) và sản phẩm y tế cần dùng đến trong chuyến bay sẽ 
được chước miễn và cho qua. 

Đối với thuốc men và vật dụng y tế có chứa chất lỏng, 
aerosol hoặc gel, quý vị phải xuất trình các thứ này cùng với 
chứng từ (thư do bác sĩ cấp) tại khu vực dò quét.

Các hạn định được áp dụng chặt chẽ. Các viên chức dò 
quét an ninh có quyền quyết định tối hậu về những gì quý 
vị có thể đem lên máy bay.

2. ĐÓNG GÓI các món chất lỏng, aerosol và gel trong một 
túi nhựa (plastic) trong suốt và dán lại được. 

Tổng chu vi đã dán của bốn cạnh của túi không được quá 
hơn 80cms (ví dụ 20x20cm hoặc 15x25cm). Các món nên 
được để vừa vặn trong túi.

Mỗi người chỉ được đem một túi xách.

1. CHỌN một cách cẩn thận các vật dụng chất lỏng, aerosol 
và gel nào mà quý vị cần đem theo trong túi xách tay. Nhớ 
kiểm chắc không có bình (ống/tuýp/hũ..) đựng nào quá 
100ml hoặc 100gm. 

Bất cứ vật đựng nào thuộc loại lớn hơn 100ml hoặc 
100gm sẽ cần phải để trong hành lý ký gửi hoặc bỏ lại.

Chuẩn bị cho chuyến đi
Trước khi làm thủ tục lên máy bay

Chuẩn bị đối với việc dò quét an ninh
Tại khu vực dò quét an ninh

3. XUẤT TRÌNH riêng rẽ túi này cho nhân viên dò quét an 
ninh. 

Tại khu vực này cũng phải xuất trình cho nhân viên dò 
quét các món hàng mua miễn thuế (duty free) có chất 
lỏng, aerosol hoặc chất gel.

4. GIAO NỘP bất cứ các thứ chất lỏng, aerosol hoặc chất 
gel mà nhiều hơn 100ml hoặc 100gm, kể cả những vật 
dụng để đựng (như bình/tuýp..) mà lớn hơn 100ml hoặc 
100gm dù bên trong chỉ còn một phần.

Khoảng 20 cm

Khoảng 20 cm


