A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

A nyár többek között a pihenés, kikapcsolódás, lazulás időszaka. Sokan azonban óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak ebben az időszakban. Az egészséges bizalmatlanságról és a kellő elővigyázatosságról a nyaralás alatt, a szünidőben sem szabad megfeledkezni, hiszen a bűnözők nem mennek szabadságra!
Ha strandra megyünk, figyeljünk az alábbiakra:
1. Ami nincs nálunk, azt nem lehet ellopni. Vagyis ha nem feltétlenül muszáj, ne tartsunk
magunknál értékeket (bankkártyát, nagyobb pénzösszeget, ékszert stb.).
2. Ha fürödni megyünk, vagy őrizze valaki az otthagyott holmit, vagy - amennyiben erre
lehetőség van - használjuk az értékmegőrzőket!
3. Soha ne hagyjuk értékeinket látható helyen az autóban, ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a csomagtartó nem széf!
Vagyonvédelem otthon: nem
árt fokozottan figyelni otthonunk védelmére a nyaralás ideje
alatt, hiszen egy több napra
üresen hagyott lakás felhívás lehet a betörők számára.
1. Ügyeljünk minden nyílászáró
(ajtó, ablak) védelmére! Erkélyajtót, tető- vagy utcára
néző egyéb ablakot akkor se
hagyjunk nyitva, ha csak rövid időre megyünk el otthonról! A földszinti ablakokra

ablakrácsot érdemes felszerelni. Magánházak udvarán sosem szabad létrát kint hagyni, mert azzal megkönnyíthetjük a betörők dolgát.
2. Alkalmazhatunk jelző-riasztó rendszereket illetve távriasztást is, melynél
az erre szakosodott központi rendszer észleli az illetéktelen behatolást és
ennek megfelelően intézkedik.
3. A nyaralás idejére érdemes megbízni rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy naponta ellenőrizzék a lakást, ürítsék a postaládát.
4. Ne adjuk a nagyvilág tudtára a közösségi
oldalakon, hogy egy ideig távol leszünk
otthonról! Az ilyesmi felér egy meghívással
a betörők számára…

Csellengő gyermekek: Ha a gyermekek magukra maradnak a szünidőben, érdemes programokat
szervezni nekik, hogy ne unatkozzanak vagy csavarogjanak. Fontos, hogy a szülő mindig tudja,
hol tartózkodik gyermeke, kivel tölti a szabadidejét. Legalább az egyik szülő mindig legyen elérhető, baj esetén pedig könnyebb segítséget kérni, ha a gyermek ismeri a segélyhívó számokat.
Rendezvények, fesztiválok: Annak érdekében, hogy a gondtalan szórakozás ne forduljon át
bűncselekménybe, érdemes odafigyelni értékeinkre. Ne vigyünk magunkkal nagy mennyiségű
készpénzt, ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor vegyük igénybe az értékmegőrzőt. Üdítő vagy
akár alkoholos ital fogyasztása esetén lehetőleg csak gyári csomagolású, előttünk felbontott italt
fogyasszunk, amit soha ne hagyjunk őrizetlenül! A hazafelé utat érdemes mindig előre megszervezni, ittasan soha ne üljünk a volán mögé!
Fontos: a 112 ingyenesen hívható központi segélyhívó
telefonszámról a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem (tűzoltók) is elérhetők.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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