Thông báo dưới đây phải được đọc cho hành khách trước khi họ đến
Úc. Theo luật Úc việc thông báo lời nhắn này là một yêu cầu pháp lý.
Đây là thông báo đã được chấp nhận và không được sửa chữa.
Thông báo quan trọng cho hành khách
Đây là lời nhắn quan trọng của Chính phủ Úc. Nước Úc có các luật lệ về an toàn
sinh học nghiêm ngặt mà quý vị phải tuân thủ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị
để bảo vệ cho môi trường, đời sống hoang dã đặc thù, nền nông nghiệp và cách
sống của Úc không bị các loài gây hại và các bệnh nguy hiểm.
Đó là lý do tại sao quý vị phải luôn luôn khai báo hay bỏ đi những thực phẩm và các
thứ như trái cây, rau quả, đồ gia vị, các loại hạt, thịt, trứng và bơ sữa cũng như cây
cỏ, hoa hay hạt giống và gỗ cùng các sản phẩm động vật như lông thú hay vỏ sò ốc.
Quý vị cũng phải khai báo bất kỳ giày dép hay các vật dụng nào có dính đất trên đó,
hay đã được sử dụng ở các sông và hồ hay nếu quý vị đã đến các nông trại hoặc có
tiếp xúc với súc vật ở nông trại trong 30 ngày vừa qua.
Xin nhớ là tất cả những thức ăn được phục vụ trên máy bay hay tàu phải được bỏ
lại. Đừng mang chúng theo khi quý vị rời máy bay hay tàu.
Khi quý vị đến, một nhân viên an toàn sinh học sẽ kiểm tra tờ khai hành khách đến
của quý vị, và túi sắc của quý vị sẽ được soi chiếu và kiểm tra. Quý vị phải chịu trách
nhiệm đối với tất cả những thứ có trong hành lý của mình.
Nếu quý vị không thực thà khai báo, quý vị có thể bị phạt. Thị thực của quý vị có thể
bị hủy và quý vị có thể bị từ chối không cho vào Úc. Quý vị cũng có thể bị truy tố ra
toà.
Nếu quý vị thấy không chắc chắn, hãy khai báo.
Quý vị sẽ không bị phạt nếu khai báo và trình bày tất cả mọi hàng hoá, ngay cả khi
chúng không được phép mang vào Úc.
Chúng tôi cũng cần giữ cho mọi người được an toàn đối với các bệnh có thể lây lan.
Nếu quý vị cảm thấy không khoẻ và bị sốt, ho, đau họng hay thấy khó thở, xin báo
cho nhân viên phi hành đoàn biết. Việc này sẽ bảo vệ cho quý vị, gia đình quý vị và
những người khác trong cộng đồng.
Hãy để cho chuyến đi vào Úc của quý vị được càng suôn sẻ càng tốt. Chỉ cần khai
báo.
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