l.

P.M. fBr hur kroppsvisitation bBr utfBras

Har man omhändertagit en person och man misstänker att han fBrsöker
avlägsna b evi.smater i.e L, att han är beväpnad e.d.

j

bör man, utan att avvakta

alarmerad polis, verkställa kroppsvisitation,
Därvid bBr fBljande beaktas,
att alla tillvaratagna effekter protokollfBras?
att man om möjligt bBr vara två stycket? som utfBr visito.tionen?
att om man är ensam? sm"skild försiktighet skall iakttagas? så att man inte
blir överrumplad,
att vare sig man är en eller två? den som skall visitero.s skall tvingas
ställa sig med händerna uppsträckta och stödda mot en vägg.
Följande detaljer bör visiteras.
L

Kragen, där hemligt meddelande kan vara skrivet med osynligt bläck.

2.

Plånboken, som kan innehålla falska identitetshandlingar, hemliga meddelanden o,d.

3.

Regnkappa, som kan vara tillverkad av camouflerat sprängämne.
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2.

4,

Livrem? som kan vara tillverkad av camouflerat sprängämne,
kan hemliga meddelanden vara insydda,

I bältet

5,

Specialfack, som kan innehålla vapen? sabotagemateriel eller meddelanden,

6.

Näsduk? som kan innehålla meddelande skrivet med hemligt bläck.
Kan även vara preparerad på kemiskt sätt, så att den innehåller
ingredienser för hemligt bläck,

7.

Käpp kan i handtaget ha en kamera och i stocken vapen (stilett eller
--skjutvapen) ,

8.

Skosulan eller
klacken kan vara tillverkad av sprängämne och kan dölja hemliga meddelanden, I klacken kan även en kamera e.d. vara inmonterad för omärklig transport.

9.

Hatten kan dölja en pistol
II
"il
kamera
"
"hemliga
meddelanden? t.ex. innanför bandet eller
svettremmen.

10,

Slipsen kan dölja en krunera eller hemliga meddelanden.

11.

Byxhängslena kan dölja hemliga meddelanden.

12.

I armhålan kan döljas pistol eller kniv.

13.

BQkom knapphål kan vara dold en kamera , som "tittar ut" genom knapphålet.

14.

Byxlinningen kan dölja en pistol eller hemliga meddelQnden.

15.

I bälte innanför
skjortan kan transporteras pengar, sprängämne e.d.

16.

Nycklar. I nycklarnas håligheter kan förvaras hemliga meddelanden.

17.

Portfölj. I handtaget kan förvaras hemligt meddelande. Medfört i portföljen: hemliga meddelanden? camouf1erc..tbrand- och sprängämne m.m,?
m.m.

18.

I särskilt fodral
under knäet: Pistol eller kniv.

19.

I skosnöre:

20.

Armbandsklockan kan vara en maskerad kamera eller en mottagningsapparat för bandinspelning.

21.

Det lönar sig att tänka efter? 'Har Du förbisett något?"

Hemliga meddelanden.

