A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Bűnmegelőzési tanácsok a szünidőre, a nyári szabadságolások idejére!
Vége a tanévnek, ami a nyári pihenés, lazítás, gondtalanabb időszak megkezdését is jelentheti kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A turisztikai szezon közeledtével azonban számításba kell vennünk pár
olyan szituációt, ami az áldozattá válás kockázatát is növelheti.

Vízparton, strandon:
 Sport, játék, strandolás közben is vigyázzanak értékeikre! Azokat tárolják
biztonságos helyen, a strand széfjében!
 Szabad vizek mentén csak a kijelölt fürdőhelyen történő strandolás a biztonságos, ahol szükség esetén megoldható a gyors mentés.
 Felhevült testtel, teli gyomorral, bódult állapotban, tilos a strandolás!
 A természetes vizekben, bányatavakban, víztározókban való fürdőzés kiszámíthatatlan következményekkel járhat.
 A vízibicikli, gumimatrac használata is komoly felelősség. Az arról vízbe
ugró, vagy csúszó személytől eltávolodó fürdőeszközre nehéz visszakapaszkodni, és adott esetben el is sodródhat.

Úton, útfélen:





Ha gépjárművel közlekednek a jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt
zárják le, amikor kiszállnak a kocsiból.
Az indítókulcsot mindig tartsák maguknál, olyan biztonságos helyen, hogy azt
idegenek ne tudják jogtalanul megszerezni.
Amennyiben lehetőség van rá, parkoljanak kijelölt parkolóban, az esti órákban
pedig ott, ahol világítás van.
Mielőtt járműjüket a parkolóban hagyják, győződjenek meg arról, hogy abban,
látható helyen nem hagytak semmiféle tárgyat!

Fesztiválok, rendezvények, közterületek biztonsága:
Szórakozás közben is fokozottan ügyeljünk testi épségünkre, vagyonbiztonságunkra!
Értékjeinket tartsuk szoros felügyelet alatt, pl. táskánk belső zsebében!
Az asztalon, padon, fogason őrizetlenül hagyott értékek másnak is feltűnnek!
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Fiatalok, szülők figyelmébe!
A csellengés, csavargás meggondolatlan, esetleg törvénysértő magatartást is eredményezhet, illetve a gyermek bűncselekmény áldozatává is
válhat. A fiatalok védelmét legmegfelelőbben a szülői felNe feledjék, baj esetén
ügyelet szolgálhatja. A szülők, nagyszülők mindig tudjanak
hívják a központi searról, hogy a fiatalok hová mennek, hol és kivel tartózkodgélyhívó számot!
nak. Ismerjék és jegyezzék fel legjobb barátaik és azok szüleinek telefonszámát, hogy eltűnés esetén tudják hol keresni
a gyerekeket.
 Tudatosítsák a gyermekekben, hogy legyenek mindig óvatosak az idegenekkel! Ne szálljanak be ismeretlen autóba, ne engedjenek idegent a lakásba!
 Feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal ne hívják fel magukra a figyelmet!
 Napjaink egyik fontos feladata a fiatalok védelme az internet káros hatásaival szemben. Egyrészt bizonyos tartalmak jelenthetnek veszélyt a kiskorúakra, másrészt kétes személyek akár személyes találkozóra is hívhatják a gyermeket. Ilyen esetben is kulcsfontosságú a szülői odafigyelés, bizonyos tartalmak esetleges blokkolása.
 Ha a fiatalok viszonylag késői időpontban megtartott programon szeretnének részt venni, oda csak csoportosan,
lehetőleg felnőtt kíséretében menjenek, és kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
 Kerékpárral történő közlekedéskor ügyeljenek a biciklik kötelező felszereléseinek és a megfelelő vagyonvédelmi
eszközök meglétére!
 Nagyobb pénzösszeget ne, vagy csak több helyen elosztva vigyenek magukkal! Ne hagyják őrizetlenül értékeiket!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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