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Патување во странство
Дојдете заедно со Бети на нејзиното патување во Нов Зеланд и дознајте како 
мобилниот телефон може да го направи патувањето побезбедно и полесно. 
Бети патува сама и сака да го посети Нов Зеланд. 
Знае дека може да открие повеќе за патувањето во 
Нов Зеланд на локацијата на Австралиската влада 
Smart Traveller на https://smartraveller.gov.au 
Таа ја користите функцијата за пребарување на 
локацијата за да побара информации за Нов Зеланд 
и ги запишува најновите правила и совети за 
патување, вклучувајќи ги и рестрикциите.

Подготовка за патување
Бети се подготвува за нејзиното патување така 
што ги проверува важните патнички документи, 
истражува и организира некои услуги што ќе ѝ бидат 
потребни додека се наоѓа далеку од домот.

Бети го обновува нејзиниот пасош
Пасошот на Бети истече, па затоа треба да побара нов. 
• Бидејќи нејзиниот пасош истече пред само неколку месеци, таа може да го употреби 

за да добие нов.
• На Бети исто така ѝ треба возачка дозвола за да поднесе електронско барање за 

обновување на пасошот.
• Таа ја посетува адресата https://www.passports.gov.au, каде може да го поднесе 

и да го следи нејзиното барање за пасош. Исто така, ги закажува интервјуата што 
треба да се извршат како дел од нејзината постапка за барање.

Купување патничко осигурување
Откако нејзиниот пасош пристигна, Бети е подготвена да го организира патничкото 
осигурување. Таа може да:
• разгледа кој давател на осигурување да го употреби и да ги означи веб-страниците 

за подоцна

Smart Traveller дава 
информации како да 

продолжите да бидете 
безбедни кога се наоѓате 

далеку од домот
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• употреби веб-страница за споредба за да ги разгледа опциите што ѝ стојат на 
располагање 

• плати за осигурувањето штом ќе знае на кој датум се нејзините летови.

Проверка на документите за вакцинација
Бети ја прими вакцината за КОВИД-19, па затоа може 
да патува без да мора да влезе во карантина. Таа:
• ја користи нејзината сметка на myGov (myGov 

account) за да провери дали другите вакцинации 
се важечки

• Ја посетува адресата https://smartraveller.gov.
au за да најде информации за правилата за 
вакцинирање на Нов Зеланд.

Организирање на меѓународна покриеност на 
мобилен телефон 
Бети го повикува нејзиниот оператор за мобилна телефонија за да дознае како може 
да врши повици и да користи интернет додека патува во Нов Зеланд.
• Купувањето локална СИМ-картичка е најевтина опција, но наместо тоа, Бети 

избира да користи меѓународен роаминг
• Додека се наоѓа во странство, таа ќе добие одредена количина податоци 
• Нејзиното семејство и пријатели ќе можат да ѝ се јавуваат на нејзиниот 

австралиски број.

Вашата сметка на myGov ја 
складира вашата историја на 

вакцинирање

Цената за меѓународен роаминг се разликува во 
зависност од земјата што ја посетувате. Некои земји 
ќе бидат многу скапи и често е поевтино да купите 
локална СИМ-картичка.

Бети го планира и го резервира нејзиниот одмор
Бети има ограничени парични средства и ќе ги резервира нејзините авионски билети 
самостојно бидејќи ја знае постапката. За сè друго, ќе се обрати кај нејзиниот локален 
туристички агент.
За да почне, таа ја посетува веб-страницата на авиокомпанијата што ја претпочита. 
Таа бара многу економичен билет и свесна е дека тој билет можеби нема да биде толку 
флексибилен како билетот со редовна цена. 

beconnected.esafety.gov.au
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1.  Како Бети ги резервира нејзините билети  
Бети сака да ја избегне полната сезона, па затоа 
решава да патува во зима.

 •  Таа ги внесува датумите за заминување и 
враќање во јули во полето за пребарување на 
авиокомпанијата

 •  Ја поставува веб-страницата да ги филтрира 
билетите според цена, од ниска кон висока 

 •  Резултатите покажуваат еден супер-евтин 
билет на врвот, со датуми на заминување и 
враќање што ѝ одговараат. Совршено!

2.  Проверка на авионските седишта 
Сега, штом го знае летот, Бети разгледува со 
каков тип авион ќе лета. Ќе лета со Боинг 737.

 •  Таа ја посетува https://www.seatguru.com за да провери кои се најдобрите 
седишта во економска класа 

 •  Седиштето 14A се наоѓа во близина на прозорец и во редица до излез, па затоа 
има дополнителен простор за нозете

 •  Таа прави белешка за да го избере ако е сè уште достапно кога ќе се пријави  
24 часа пред нејзиниот лет.

3.  За да ги плати и прими авиобилетите 
Бети може да плати со нејзината кредитна картичка на веб-страницата на 
авиокомпанијата. Таа знае дека е безбедно да ја употреби кредитната картичка на 
оваа локација, бидејќи:

 •  тоа е официјалната веб-страница на авиокомпанијата

 •  адресата на веб-страницата почнува со https:// 

 •  го покажува симболот со катанец во адресната лента, па така нејзината 
трансакција ќе биде шифрирана за да биде безбедна.

 А виокомпанијата автоматски ѝ ги праќа на Бети по е-пошта електронските билети 
или е-билети (e-tickets).

 •  Таа сега го штиклира полето за да го прикаже билетот на нејзиниот компјутер

 •  Се појавува датотека PDF во која се наоѓа е-билетот

 •  Бети може да го отпечати нејзиниот е-билет

 •  Копијата отпечатена на хартија може да биде корисна резервна опција, но заради 
некоја причина, Бети не може да пристапи до е-поштата од нејзиниот телефон. 

Веб-страниците на 
авиокомпаниите ви 

олеснуваат да ги резервирате 
и плаќате вашите летови

beconnected.esafety.gov.au
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Планот на патување на Бети 
Штом ги резервира нејзините летови, туристичкиот 
агент на Бети го резервира сместувањето, 
транспортот и активностите поврзани со датумите 
на нејзиното пристигнување и враќање.
Компјутерскиот систем на туристичкиот агент ги 
става сите информации за нејзиното патување во 
планот на патување:
• тоа е список што покажува каде Бети треба да се 

наоѓа, на кој датум и во кое време
• туристичкиот агент печати копија од планот на 

патување, за да може Бети да го понесе со себе, и 
исто така, ѝ го праќа по е-пошта како датотека PDF

• исто така, туристичкиот агент ја информира за секакви ненадејни промени во 
нејзиниот план на патување

• во планот на патување постои страница со Контакти (Contacts). Контактите се 
телефонски броеви, веб-страници и адреси на е-пошта за важни услуги и броеви 
што може да ги повика во Нов Зеланд во итен медицински случај, или ако на Бети ѝ 
треба помош од Австралиската амбасада

• исто така, го содржи и бројот на нејзината полиса за патничко осигурување и број 
што може да го повика ако ѝ треба помош

• Бети го зачувува планот на патување што го доби по е-пошта во телефонот, за да 
може да пристапува до него и без мобилни податоци.

Виртуелен бележник и лековите на Бети
Таа го зачува планот за патување во нова папка во телефонот наречена Мојот одмор 
(My Holiday). Папката лични на виртуелен бележник и ѝ овозможува да зачувува корисни 
документи, слики и датотеки за нејзиното патување. Таа ја користи за да зачува мапи, некои 
општи информации за Нов Зеланд и датотеки PDF за фјордот Милфорд Саунд. 
Бети редовно зема неколку препишани лекови, па затоа, се погрижи да направи 
белешки за што служи секој од нив кога се наоѓа на пат.
• Бети го зачува документот во кој се набројуваат сите лекови што ѝ требаат во 

нејзиниот мобилен телефон 
• Исто така, со неа ги носи и оригиналните пакувања во кои ги купи лековите. На 

пакувањата се прикажува нејзиното име и деталите на лекарот, што докажува дека 
лековите ѝ се лично препишани.

Планот на патување содржи 
важни детали за патувањето

beconnected.esafety.gov.au
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Сите земји имаат различни правила за лековите што може 
да се пренесуваат легално. Пред да патувате, проверете 
и понесете ја со себе документацијата за рецептите што 
можете да ѝ ги покажете на царинската контрола.

Лет за Нов Зеланд: денот кога Бети заминува
Бети лета за Нов Зеланд и го користи мобилниот телефон за да ја направи постапката 
едноставна и лесна.

1.  Големиот ден дојде! 
Бети прима текстуална порака преку СМС од 
нејзината авиокомпанија што ја потсетува:

 •  во колку часот заминува нејзиниот лет

 •  дека треба да се наоѓа на аеродромот 90 
минути пред нејзиниот лет да замине

 •  да се пријави електронски користејќи 
го мобилниот телефон и врската што 
авиокомпанијата ѝ го праќа во пораката. 

2.  Бети веќе се пријави! 
Авиокомпанијата на Бети дозволува патниците 
да се пријават до 24 часа пред нивниот лет. 

 • Бети се пријавува рано користејќи ја веб- 
страницата на авиокомпанијата, бидејќи сака 
да го избере седиштето во авионот

 •  За среќа, седиштето 14A сè уште беше достапно!

3.  Прикажување и зачувување на билетот за патување  
Откако Бети се пријави, авиокомпанијата ѝ прати е-пошта што го прикажува 
нејзиниот билет за патување. 

 •  Бети ќе мора да го покаже ова на екранот на телефонот при безбедносната 
контрола на излезот

 •  Таа го зачува билетот за патување во апликацијата Моите датотеки (My 
Files) на мобилниот телефон, во случај да нема сигнал на аеродромот.

Авиокомпаниите може да 
праќаат СМС-потсетници за 

времето на летовите

beconnected.esafety.gov.au
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4.  Патување до аеродром 
Бети треба да стигне на железничката станица за да се качи на возот што оди на 
аеродром: 

 •  презема апликација за возен ред на мобилниот телефон и го проверува 
распоредот

 •  закажува такси што ќе ја однесе на железничката станица користејќи ја 
апликацијата за такси што ја претпочита.

5.  На аеродром 
Бидејќи веќе се пријави за летот преку 
мобилниот телефон, Бети не мора да чека во 
ред на аеродром за да се пријави за летот. 
Наместо тоа, таа оди на шалтерот и го остава 
нејзиниот багаж за да се натовари во авионот.

 С о пасошот и билетот за патување што се 
прикажува на екранот на телефонот Бети го 
прави следното: 

 •  минува низ безбедносната контрола 

 •  минува низ царинската контрола преку 
Паметната порта (SmartGate), користејќи го 
чипот во нејзиниот нов е-Пасош

 •  го покажува телефонот и билетот за патување на неговиот екран уште еднаш 
пред портата за влегување во авионот.

6.  За време на летот 
За време на тричасовниот лет Бети:

 •  си игра на својот телефон

 •  гледа филм што го презеде пред да замине 
од дома 

 •  внимава батеријата на телефонот да 
биде полна и го вклучува полначот во 
седиштето.

 Пристигнува во Нов Зеланд точно навреме 
за вечера! 
Патничката агенција на Бети ѝ закажа транспорт 
од аеродромот од хотелот во Квинстаун и сè тече 
согласно распоредот. Во хотелот:

 • Бети користи мал дел од податоците за роаминг на нејзиниот теле фон за да 
пребара ресторан во близина 

Електронското пријавување 
помага да избегнете 

да чекате во редици на 
аеродромот

Гледајте, репродуцирајте 
или слушајте на телефонот 

за време на летот и 
истовремено полнете го

beconnected.esafety.gov.au
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 •  Бети наоѓа ресторан во близина и ја користи апликацијата Google Maps за да 
добие упатства како да стигне до него пешки

 •  пред да влезе, таа најпрво ги проверува цените во менито што се наоѓа на 
прозорецот и го употребува мобилниот телефон за да го конвертира износот 
од новозеландски долари во австралиски долари. 

 •  после вечерата, Бети го употребува планот на патување во нејзиниот телефон 
за да ги провери утрешните активности. За ова не мора троши податоци за 
роаминг, бидејќи зачува копија во телефонот. 

Паметната порта (наречена eGate во Нов Зеланд) користи 
технологија за препознавање на лице за да ги провери патниците 
со нивните фотографии на пасош. Важно е косата да изгледа како на 
сликата на пасошот и можеби ќе ви побараат да ги симнете очилата.

Милфорд Саунд: неверојатното еднодневно патување на 
Бети
Време е за најважниот дел од патувањето на Бети во 
Нов Зеланд: крстарење во Милфорд Саунд
• Бети го користи телефонот за да ја провери 

временската прогноза за тој ден
• Ја употребува бесплатната Wi-Fi-мрежа за да 

преземе поткасти на телефонот користејќи ја 
апликацијата ABC Listen (ABC Listen app)

• Таа го полни телефонот за да биде сигурна дека 
батеријата е полна за патувањето со автобус до 
Милфорд Саунд и назад.

За време на прошетката со брод, Бети слика 
фотографии со камерата на нејзиниот телефон. 
• Бети сака да ги сподели тие фотографии со 

нејзиното семејство
• Во Квинстаун таа би можела да ги прати користејќи меѓународен роаминг на 

нејзиниот телефон или преку бесплатната Wi-Fi-мрежа на хотелот
• Во Милфорд Саунд нема мобилен сигнал, па ќе мора да чека сè додека не се врати 

во хотелот. 

Апликациите за временска 
прогноза ви овозможуваат 

да ја проверите временската 
прогноза во која било земја

beconnected.esafety.gov.au
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Поставување фотографии и вршење видеоповик
Кога се врати во хотелот и се поврза на бесплатната хотелска Wi-Fi-мрежа, Бети ја 
употребува нејзината сметка во облак за да сподели фотографии. Таа е внимателна 
и споделува фотографии само со неколку одредени пријатели и членови на 
семејството.
Таа исто така ги споделува авантурите од денот така што врши видеоповик со 
семејството користејќи ја бесплатната хотелска Wi-Fi-мрежа и апликацијата за 
видеоповици на телефонот.

Добро заслужен одмор
Пред спиење, Бети го користи интернет-прегледувачот на мобилниот телефон за 
да ја посети https://smartraveller.gov.au и да провери дали постојат некои нови 
совети за патување што би требало да ги знае. 
За да заспие, Бети чита е-книга на нејзиниот телефон користејќи апликација 
е-читач (e-reader app) и разгледува неколку австралиски информативни веб-
страници.
Потоа, Бети поставува на нејзиниот телефон будење во 8:00 претпладне.

beconnected.esafety.gov.au
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