A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
tájékoztatója

Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentek és Halottak napja alkalmából
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság az idei évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, de az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, Önök is figyeljenek saját maguk
és értékeik biztonságára, a közlekedési szabályok betartására!
A gépjármű - feltörések elkerülése
érdekében próbáljanak biztonságos
helyen – lehetőleg a bejárat közelében,
este kivilágított részen – parkolni!
Figyeljenek rá, hogy a jármű utasterében látható
helyen ne maradjon semmilyen műszaki cikk, használati tárgy, csomag!
A zseblopások megelőzése érdekében a pénztárcát, iratot, telefont biztonságos helyre (pl. kabát belső zsebébe, táska - lehetőleg patenttal is zárható vagy becipzározható - belső rekeszébe) tegyék!
Táskát, csomagot, használati tárgyakat sírgondozás
közben
se
hagyjanak őrizetlenül még akkor sem, ha
épp csak néhány méterre
távolodnak el azoktól!
Tömegben táskájukat a test előtt tartva, vagy a hónalj
alá szorítva érdemes viselni. Ugyanez vonatkozik a tömegközlekedési eszközökön való utazásra is, de koszorú- és virágvásárlás alkalmával is fokozottan óvják
pénzüket, okmányaikat, értéktárgyaikat!
Ha egyedül vannak, ajánlatos még sötétedés előtt elhagyni a sírkertet. Ha megoldható, nappal is rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel együtt látogassanak ki a
temetőbe, így biztonságosabb.

Kérjük, fokozottan ügyeljenek az
alábbiakra:
 Mielőtt felkeresik szeretteik
nyughelyét, győződjenek meg róla,
hogy gépjárművüket bezárták! A
motorkerékpárral,
kerékpárral
közlekedők figyeljenek a jármű
biztonságos helyen és módon történő lezárására!
 Személyes tárgyaikat a sírok gondozása közben se hagyják őrizetlenül!
 Okmányaikat,
értéktárgyaikat
táskájuk, kabátjuk belső zsebében
tárolják!
 Tömegben fokozottan figyeljenek
értékeikre!
 Sötétedés után - főleg nők illetve
időskorúak - lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül a sírkertben!
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Tanácsok gépjárművezetőknek:

1. A megnövekvő gyalogos- és gépjárműforgalom nagyobb türelmet és elővigyázatosságot igényel ebben az időszakban minden közlekedőtől. Fokozottan figyeljenek egymásra, az út- és
látási viszonyokra, a közlekedési szabályok betartására!
2. Ha még nem végezték el az őszi felkészítést, indulás előtt ajánlatos a gépjárművet alaposan
átnézni. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Fontos kellék lehet a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy
a páramentesítő.
3. A köd, a szitáló eső, a nyálkás utak mellett a száraz és vizes útszakaszok akár hirtelen váltakozása is különös óvatosságot és figyelmet követel.
4. Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatók.
5. Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is csökkenhet. Szennyeződés, sár és
vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a fényerőt, ezért rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk karban azokat!
6. A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik kifogástalan állapota. A
megfelelő téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság, mely akár
életet is menthet. A nyári gumi 7 C0 fok alatt már nem teljesíti feladatát!
7. A lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztessük, mert az autó úttartását, a
stabilitást, a fékút hosszát jelentősen befolyásolja. A fékhatást is méréssel kell ellenőrizni.
8. Lakott területen kívül és belül egyaránt figyeljünk az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén!
9. Ütközés esetén a tehetetlenségi erő miatt előre csapódó testet az ellenkező irányból nagy erővel berobbanó légzsák nem védi meg, sőt további sérüléseket okozhat. Használja a biztonsági
övet!
10. Hosszabb utazás előtt az út - és időjárási viszonyokról érdemes az Útinformnál tájékozódni. A
körülmények függvényében szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre,
fagymentesítő zárolajozóra, élelmiszerre és italra is. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más közlekedési eszközzel (pl. vonattal)
indulunk útnak.

Bűncselekmény vagy baleset észlelésekor azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN !

