BEZPIECZNE MIESZKANIE

BEZPIECZNY SAMOCHÓD

W celu zmniejszenia ryzyka włamania do domu/mieszkania
przestrzegaj kilku zasad:
zawsze zamykaj okna i drzwi wej ciowe, nawet gdy
wychodzisz na kilka minut np. wyrzuci miecie, do
s siadki, do piwnicy;
zawsze zamykaj od wewn trz drzwi wej ciowych do
domu podczas pobytu domowników;
nie pozostawiaj kluczy do domu, kluczyków do
samochodu,
telefonów
komórkowych,
toreb
z dokumentami, portfeli, i innych warto ciowych
rzeczy w miejscach widocznych, szczególnie
w okolicach drzwi wej ciowych do domu;
posiadane przez siebie pieni dze, bi uteri , papiery
warto ciowe przechowuj w skrytce bankowej,
spisz numery posiadanego sprz tu elektronicznego oraz
jego znaki szczególne np. zarysowanie, p kni cie, zrób
zdj cia posiadanej bi uterii i dzieł sztuki;
nie eksponuj swojego bogactwa, nigdy nie wiesz do
kogo ta informacja trafi;
gdy mieszkasz w wolnostoj cym domu zainstaluj
zewn trzne o wietlenie tzw. wł czniki zmierzchowe
lub czujniki ruchowe;
zainstaluj w domu alarm, a gdy ju go posiadasz
pami taj o wł czaniu go na noc i w przypadku
wyjazdów;
zawsze sprawdzaj wiarygodno
obcych przed
wpuszczeniem ich do mieszkania. Pracownicy
elektrowni, gazowni, poczty, policjanci musz
wylegitymowa si na Twoj pro b ;
wyje d aj c na dłu ej popro zaufanego s siada
o opró nianie skrzynki pocztowej, zapalanie wiatła
w mieszkaniu lub przysłowiowym „rzuceniu oka” na
puste mieszkanie;
zawsze zwracaj uwag na obce osoby kr c ce si bez
celu w Twojej okolicy lub na nieznane zaparkowane
samochody. Staraj si zapami ta ich mark , kolor
i numery rejestracyjne i w miar mo liwo ci przeka
te informacje Policji.

W celu ochrony przed włamaniem lub kradzie
pojazdu
pami taj:
zamykaj drzwi zawsze, gdy opuszczasz samochód;
klucze zabieraj zawsze ze sob nawet, gdy samochód
stoi zaparkowany w gara u;
gdy nie posiadasz gara u staraj si korzysta
z parkingów strze onych lub parkowa w miejscach
o wietlonych;
nigdy nie zostawiaj w samochodzie adnych
dokumentów, a zwłaszcza dowodu rejestracyjnego
i zapasowych kluczyków;
nie zostawiaj w widocznym miejscu baga u i innych
przedmiotów warto ciowych: laptopów, telefonów
komórkowych, nawigacji samochodowej;
zainstaluj alarm i wł czaj go, gdy opuszczasz
samochód;
zaopatrz si w specjalne ruby zabezpieczaj ce koła
Twojego samochodu;
nie zabieraj w podró przygodnych pasa erów.

POZNAJ SWOJEGO S SIADA

Dobrze znaj cy si i zorganizowani s siedzi mog skutecznie
przeciwstawi
si
włamaniom, kradzie om, rozbojom
i chuliga stwu, dlatego te :
porozmawiaj z nimi o bezpiecze stwie w Waszym
miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachowa
s siedzk czujno ;
kiedy zauwa ysz cokolwiek, co wzbudzi Twój
niepokój w miejscu zamieszkania- dzwo na
Policj ;
kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu/domu
s siada, a wiesz, ze mieszka cy wyjechali-dzwo
na Policj ;
je eli zobaczysz nieznajomego, próbuj cego
otworzy drzwi u s siada, a wiesz, ze nie ma go
w domu- dzwo na Policj ;
je eli przypadkowo staniesz si wiadkiem napadu
lub zauwa ysz,
e komu
mo e grozi
niebezpiecze stwo-dzwo na Policj ;
widz c zagro enie-nie nara aj si sam, nie płosz
przest pców, natychmiast - dzwo na Policj .
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