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استالم األمتعة

استالم األمتعة
ال يمكن قبول األمتعة واألوراق المالية إال عند تقديم وثيقة هوية رسمية بدون استثناء.
كل من
ال تقبل األمتعة المعدة للمحتجزين في الحبس االحتياطي اال إذا كانت ال تعرض السالمة والنظام واألمن في السجن للخطر .يُقبل بشكل أساسي فقط ٍ
المالبس الداخلية والثياب واألحذية وشفرات الحالقة والكتب والنقود.
قد يتم رفض أو إرجاع األمتعة الكبيرة الحجم أو الممنوعة على نفقة المرسل .إذا كانت األمتعة باهظة الثمن أو قابلة للتلف ،قد يُطلب من المرسل استالم
األمتعة في غضون فترة زمنية معقولة ،ولكن ليس أكثر عن  14يومًا .بعد انتهاء الموعد النهائي أو في حالة تعذر العثور على المرسل ،يمكن التخلص
من األمتعة أو إتالفها أو التخلص منها مباشر ًة.
ُتطبق لوائح خاصة على قبول األمتعة في أيام العمل الثالثة قبل وبعد عيد الفصح وعيد الميالد وأعياد الميالد الشخصية.
يجب إخطار األشخاص المقبولين باستالم األمتعة التي لم يتم تسليمها لهم.
إدارة السجن هي التي تقرر االستثناءات.

استالم األمتعة في أعياد الميالد الشخصية وعيد الميالد وعيد الفصح (الهدايا)
يتم قبول هدايا األشخاص المقبولين فقط قبل وبعد أعياد الميالد الشخصية وعيد الفصح وعيد الميالد بثالثة أيام عمل .يمكن تسليم  7كجم كحد أقصى من
األمتعة لكل شخص تلقى تعليمات .الكميات الكبيرة يتم رفضها.
ال يمكن تقديم الهدايا إال إذا كانت هناك أيضا صلة بالشخص المقبول .يجب إعطائها لموظفي السجن لتفتيشها وتسليمها.
يجب أن تكون جميع الهدايا مغلفة بغالفها األصلي وغير مفتوحة.
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بند

أمتعة مسموح بها

تعليقات

.1

الثياب واألحذية

يُسمح بدخول عدد محدود من الثياب واألحذية في الزنازين (حسب
المساحة والترتيب)

.2

المال

يسلم للبوابة بموجب وصل.

.3

الكتب

ال يُسمح بالوسائط اإلباحية أو الجنسية أو التي تمجِّ د العنف.
المجالت غير مقبولة.

.4

األشياء الثمينة:
 القالدات واألساور
 ساعة اليد
 الخواتم
 األقراط
 النظارات

غير مسموح باألشياء الثمينة التي تعرض األمن للخطر.

.5

ماكينات الحالقة الكهربائية

غير مسموح بمقصات تشذيب الشعر واللحية
اآلالت واألجهزة التي تعمل بالبطاريات

.6

األدوية  /المنتجات الطبية

يتم قبولها فقط بأمر من الخدمة الطبية في السجن

.7

منتجات النظافة:
 بلسم الشعر \ الشامبو
 منتجات االستحمام
 معجون األسنان
 فرشاة األسنان
 غسول الفم
 كريم للجسم
 كريم األيدي والوجه
 مزيل العرق
 جل الشعر (أنبوب)
 أربطة الشعر
 األمشاط

.8

األطعمة:
 الشكوالتة
 البسكوت والكيك واأللواح
 الحلوى
 خلطات البندق مع الزبيب
 الفاكهة المجففة
 البطاطس المقلية
 الزيتون منزوع النواة
 شرائح اللحم المجفف
ّ
المقطع
 عصير التفاح بالفتات
 شرائح لحم "بيوندرفاليش"
 السالمي
 سجق شبه مجفف "الند ياغر"
 لحم مجفف "سالسيز"
 أكياس التونة
 الشوربة سريعة التحضير
 المشروبات (زجاجات بالستيكية حتى نصف لتر)

مركز احتجاز مدينة بازل
كريستيان كريدلر
رئيس سجن مدينة بازل للحجز االحتياطي
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في حالة األشياء الثمينة ،تقرر إدارة السجن القبول أو الرفض.

ال يُسمح باستخدام منتجات العناية وأدوات النظافة التي تحتوي على
الكحول.
فقط في عبوة أصلية غير مفتوحة
ال تقبل جميع أنواع الحاويات والعلب واألكواب المضغوطة.

فقط في عبوة أصلية غير مفتوحة.
غير مسموح باألشياء التي تحتوي على كحول أو منتجات مخبوزة
أو معدة منزليا ً
(يجب ان تكون المعجنات مبرشمة)
غير مسموح باألكواب أو القوارير الزجاجية أو المعلبات المعدنية
أو علب ألومنيوم أو الحاويات األنبوبية أو أنابيب األلمنيوم

الشوربة اآلسيوية الجاهزة غير مسموح بها

