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اطالعیه برای ارباب رجوع
در اداره کل مهاجرت بازرسی های امنیتی آغاز می شود
اداره کل مهاجرت از تاریخ  9152/5/51به بعد بازرسی های امنیتی انجام می دهد.
تمام اشخاصی که به محل اربابین رجوع وارد می شوند از گیت بازرسی بدنی (دروازه فلزیاب) می گذرند و عالوه
بر این ،اشیاء همراه آنها با دستگاه تابش اشعه ایکس بازرسی می گردند .ما می خواهیم با انجام بازرسی امنیتی
اطمینان حاصل کنیم که اربابین رجوع ،مترجمین ،مشاورین حقوقی و کارمندان اداره در فضایی امن کار می کنند.
خود را برای بازرسی امنیتی آماده کنید و سر وقت در محل حضور داشته باشید
حداقل  51دقیقه پیش از زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشید .بازرسی امنیتی در حالتی به بهترین وجه پیش
می رود که همه اشیائی را که در آنها فلز زیادی بکار رفته ،از جمله زینت آالت و کمربند را از خود جدا کنید و
برای بازرسی بر روی ریل دستگاه اشعه ایکس بگذارید.
توصیه می کنیم که هر چه کمتر وسیله همراه خود داشته باشید ،بدین ترتیب بازرسی سریعتر انجام خواهد گرفت.
در صورتی که در بدن خود تکه های فلزی همچون پروتز یا مفصل مصنوعی دارید ،به بازرس امنیتی اطالع دهید.
اگر از ضربان ساز قلب استفاده می کنید نیز موضوع را به بازرس امنیتی بگوئید و در صورتی که کارت ضربان
ساز دارید همراه خود بیاورید.
عالوه بر این ،برخی از قسمت های لباس ،نظیر پولک ،دکمه های فلزی و قسمت های نگهدارنده فلزی درون لباس
های زیر نیز ممکن است باعث آژیر کشیدن فلزیاب شوند.
در صورتی که نوزاد یا کودک خردسال همراه خود دارید ،او در بغل والد خود از گیت بازرسی بدنی عبور خواهد
کرد .غذا و وسایل دیگر کودک باید بر روی ریل دستگاه اشعه ایکس قرار داده شود.
هر دفعه که به سالن ارباب رجوع وارد می شوید باید از گیت بازرسی بدنی عبور کنید
به یاد داشته باشید که هر بار که به سالن ارباب رجوع وارد می شوید بازرسی امنیتی انجام می شود .اگر گاهی به
بیرون می روید و دومرتبه به سالن ارباب رجوع بر می گردید ،باید هنگام برگشتن دوباره از گیت بازرسی بدنی
عبور نمائید.
بازرسی ها در مرحله اول در پاسیالی هلسینکی ( )Pasilaخیابان راتاپیهان تیه ( )Ratapihantieو در رایسیو
( )Raisioانجام می شود .پس از آن در مکان های دیگر ارباب رجوع اداره کل مهاجرت نیز بازرسی انجام خواهد
گرفت.
بازرسی های مشابه از جمله در ساختمان مجلس ،هیئت دولت و دادگاه ها نیز وجود دارد.

