Quy Định Mới của Hoa Kỳ về An Ninh Phi Trường
Nội An Hoa Kỳ đã ra lệnh thắt chặt an ninh tại các sân bay quốc tế có chuyến bay vào Hoa Kỳ. Tin Reuters
ngày 7-7-2014, cho hay hành khách đi máy bay phải sạc điện cho các thiết bị điện tử họ mang theo như
cellphones, laptop v… v…, nhân viên an ninh cảnh báo rằng các máy chưa xạc điện sẽ không được phép đưa
lên máy bay.
BBC cho hay rằng phi trường Heathrow, London, cũng áp dụng biện pháp an ninh này của Hoa Kỳ. Mỗi ngày
có hàng chục chuyến bay từ Heathrow qua Mỹ, hàng ngàn hành khách có thể gặp trở ngại nếu mang máy
điện tử mới tinh chưa xạc điện. Không biết rõ là tại phi trường có sẵn những trạm cung ứng điện cho các thiết
bị yếu điện hay không?
Một chuyên viên phân tích tại Anh Quốc thông báo rằng quy định này sẽ gây khó khan cho du khách, những
thiết bị dùng "pin" dẹp, mỏng, chẳng hạn, sẽ bị yêu cầu giữ lại để kiểm tra rồi gửi theo sau. Một phát ngôn viên
của Bộ Giao Thông Vận Tải nói với FoxNews rằng, trong lúc này, không nên bàn luận về những phưong cách
chuyên biệt của việc kiểm soát an ninh. Trang web của Bộ Giao Thông cung cấp một vài thông tin, yêu cầu
hành khách hàng không bay đến Hoa Kỳ phải “sạc” đủ điện cho các thiết bị của mình trước khi lên đường và
cảnh báo rằng "Nếu thiết bị của quý vị không mở lên được (switch on) thì quý vị sẽ không được phép mang nó
lên máy bay.”
The U.S. Transportation Security Administration will not allow cellphones or other electronic devices on U.S.-bound
planes at some overseas airports if the devices are not charged up, the agency said on Sunday.
The new measure is part of the TSA’s effort announced last week to boost security amid concerns that Yemen-based al
Qaeda in the Arabian Peninsula and the Islamist Nusra Front, al Qaeda’s affiliate in Syria, are plotting to blow up an
airliner, U.S. officials said.
As part of the increased scrutiny at certain airports, security agents may ask travelers to turn on their electronic devices at
checkpoints and if they do not have power, the devices will not be allowed on planes, the TSA said.
A U.S. source familiar with the matter said laptop computers are among the devices security screeners may require
passengers to turn on.
U.S. officials are concerned that a cellphone, tablet, laptop or other electronic device could be used as a bomb.
U.S. officials singled out smartphones including iPhones made by Apple Inc and Galaxy phones made by Samsung
Electronics Co Ltd for extra security checks on U.S.-bound direct flights from Europe, the Middle East and Africa.
The TSA also called for closer checks on travelers’ shoes.

