A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Megkezdődött a tanév, figyeljünk gyermekeinkre!
A tanév első napjaiban a diákok általában beszámolnak egymásnak nyári élményeikről, eldicsekszenek új szerzeményeikkel, ami akár egy értékesebb táblagép vagy mobiltelefon is lehet. Gyakran használják az iskolában, sőt közterületen, amivel akár a bűnelkövetők figyelmét is felkelthetik.
A biztonság érdekében a szülőknek ajánlatos megfontolni, milyen értékekkel engedik el otthonról gyermeküket, illetve milyen tanácsokkal kell ellátni őket az áldozattá válás elkerülése érdekében.
 Ha nem muszáj, ne vigyenek magukkal több pénzt, mint amenynyi a kisebb vásárlásokhoz (pl. uzsonna) szükséges!
 Ne hivalkodjanak értékeikkel az iskolában, nyilvános helyen,
vagy közterületen. A műszaki eszközöket lehetőleg csak iskolai
feladat kapcsán, vagy a szülőkkel való kapcsolatfelvételre használják!
 Értékeiket ne a táska / hátizsák külső rekeszében, vagy külső
zsebeikben, hanem biztonságos helyen tárolják!
 Ha veszélyben érzik magukat, inzultus éri őket, szóljanak valakinek, kérjenek segítséget, adott esetben kiabáljanak, hogy felhívják a környezetükben lévők figyelmét!
 Ha ismeretlenek szólítják meg őket pl. útbaigazításért, röviden válaszoljanak nekik, és menjenek tovább. Ha
kérik, menjenek velük, szálljanak be az autójukba, mondjanak nemet. Ha szükséges, kérjék a járókelők segítségét, szaladjanak be egy boltba vagy hivatalba, mondják el, mi történt.

Elérkezett az őszi betakarítás ideje
Őszidőben kiemelten kell foglalkozni a terménylopások megelőzésével is.
Védjék meg nehéz munkával megtermelt javaikat!
 A betakarított termést ne hagyják a határban őrizetlenül! Lehetőség szerint
szállítsák megfelelően őrzött, felügyelt helyre, vagy összefogva fogadjanak fel terményőröket!
 A tanyák, csűrök, tárolók nyílászáróira szereljenek fel zárat, rácsot, adott
esetben alkalmazzanak egyéb védelmi eszközöket, tartsanak házőrző ebet!
 Mezőgazdasági gépeiket (p. aratógép, traktor) is felszerelhetik már kisméretű, rejtett helyen rögzíthető modern GPS nyomkövető és mozgásérzékelő
jeladókkal. Eltulajdonításkor a gépen lévő jelzőberendezés értesíti a tulajdonost, vagy a riasztó jel vételével megbízott vagyonőri vállalkozót.
 A tanyás területeken élők figyeljék az utakon közlekedőket, gyanús körülmény észlelésekor értesítsék egymást
és a járőröző rendőröket, polgárőröket, jegyezzék fel az idegenek küllemét, járművük ismérveit (rendszám, típus)!
 Betakarítás után sok tanya, mezőgazdasági terület és épület őrizetlenül marad. Ügyeljenek rá, hogy a hátrahagyott
tanyákat biztonságosan bezárják, értékeiket vigyék magukkal lakóhelyükre. Nem árt időnként ellenőrizni a magára hagyott tanyát, kiskertet, hétvégi háza. Ha betörést, esetleg tanyabontást észlelnek, ne menjenek be az épületbe, mert megsemmisíthetik a hátrahagyott nyomokat! Haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112 központi
segélyhívó számon.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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