اطالعات ایمنی مهم درباره پهپاد

شما نباید هواپیمای بدون
سرنشین (پهپاد) خود را در
ارتفاعی باالتر از  120متر
( 400پا) از سطح زمین به
پرواز درآورید.

شما باید پهپاد خود
را حداقل  30متر دور
از دیگران نگهدارید.

شما باید پهپاد خود را حداقل
 5.5کیلومتر دور ازفرودگاه
های کنترل شده نگهدارید.

شما باید در هر زمان فقط
یک پهپاد را به پرواز
درآورید.

شما نباید باالی سر مردم
یا در یک منطقه پرجمعیت
پرواز کنید .این می تواند
شامل سواحل ،پارک ها،
رویداد ها یا زمین های
ورزشی باشد که در آنها یک
بازی در حال انجام است.

شما فقط باید در طول روز
پرواز کنید و پهپاد خود را در
محدوده افق دیدتان قرار دهید.
این یعنی شما بتوانید همیشه
پهپاد خود را با چشمان خود
(به جای استفاده از یک
دستگاه) ببینید.

شما نباید پهپاد خود را در
نزدیکی منطقه ای که امنیت
عمومی را تحت تاثیر قرار
می دهد یا مکانی که در آن
عملیات اضطراری در حال
انجام است به پرواز درآورید.
این وضعیت می تواند شامل
تصادف ماشین ،عملیات پلیس،
یک آتش سوزی یا تالش های
آتش نشانی و عملیات جستجو
و نجات باشد.

پرواز برای پول یا دریافت
پاداش اقتصادی عملی غیر
قانونی است مگر اینکه شما
دارای گواهی اپراتوری پهپاد
باشید یا با یک پهپاد استثنائی
در گروه زیر  2کیلوگرم
پرواز کنید یا در دسته بندی
مالک زمین خصوصی قرار
داشته باشید.

به یاد داشته باشید که
شما نباید از پهپاد خود
به گونه ای استفاده کنید که
برای هواپیما ،فرد یا ملک
دیگر خطری ایجاد کند.

به حریم خصوصی افراد
احترام بگذارید .از مردم
بدون رضایت آنها
فیلم برداری یا عکس برداری
نکنید – این کار ممکن است
ناقض قوانین ایالتی باشد.

قوانین جدیدی که به اجرا گذاشته می شوند
به معنای آن است که اپراتورهای پهپادها
باید یک گواهی معتبر خلبانی پهپاد داشته
باشند و هر پهپاد که وزنش باالی  250گرم
باشد را ثبت کنند .برای کسب اطالعات بیشتر
از وبسایت  casa.gov.au/droneبازدید کنید.
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برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  dronefyer.gov.auمراجعه کنید.

