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THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI
DRONE (MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI)

Quý vị không được phép
bay drone của mình cao
cách mặt đất quá 120 mét
(400 phít).

Quý vị phải giữ drone của
mình cách khỏi người khác
ít nhất 30 mét.

Quý vị phải giữ cách khỏi
các sân bay nhỏ có điều
khiển ít nhất 5,5km.

Quý vị chỉ được phép bay
mỗi lần một drone mà thôi.

Quý vị không được phép
bay trên mọi người hay trên
không trong khu vực đông
người. Đây có thể bao gồm
bãi biển, công viên, các sự
kiện, hay sân thể thao nơi
có cuộc chơi đang diễn ra.

Quý vị chỉ được phép bay
vào ban ngày mà thôi, và
giữ drone của mình nội
trong tầm nhìn thẳng trực
quan. Điều này nghĩa là
luôn có khả năng nhìn
thấy được drone bằng mắt
thường của quý vị (hơn là
qua một thiết bị).

Quý vị không được phép
bay drone của mình trên
hoặc gần khu vực có thể
ảnh hưởng đến sự an toàn
của công chúng hay nơi các
hoạt động cứu cấp đang
diễn ra. Đây có thể bao gồm
các tình huống như một vụ
đụng xe, các tác nghiệp của
cảnh sát, một vụ hỏa hoạn
hay các nỗ lực dập lửa cũng
như các cuộc tìm kiếm và
cứu hộ.

Bay để lấy tiền hay phần
thưởng kinh tế là việc phi
pháp, trừ khi quý vị có
chứng chỉ của người điều
khiển drone, hoặc quý vị
đang bay một chiếc drone
được loại trừ thuộc chủng
loại dưới 2kg hoặc chủ đất
tư.

Xin nhớ là, quý vị không
được phép điều khiển
drone của mình theo cách
tạo ra mối nguy hiểm cho
máy bay, người hay tài sản
khác.

Hãy tôn trọng sự riêng tư
cá nhân. Đừng ghi hình hay
chụp hình mọi người mà
không có sự ưng thuận của
họ - hành vi này có thể vi
phạm luật lệ tiểu bang.

Các quy định mới sắp có hiệu lực nghĩa
là người điều khiển drone phải có chứng
nhận hợp lệ được công nhận về khả năng
điều khiển drone và phải đăng ký bất kỳ
drone nào nặng hơn 250 gram. Muốn tìm
hiểu thêm, hãy truy cập
casa.gov.au/drone

Muốn biết thêm thông tin, hãy tới trang mạng dronefyer.gov.au

