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Legyen biztonságban a megemlékezés

járműtől azt zárják be! Ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt
se hagyjanak az utastérben! Az
elkövetőkre
jellemző,
hogy a legkisebb érték
miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat!

napjaiban is
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a mindenszentek ünnepe és halottak
napja közeledtével, prevenciós tanácsokkal segíti
az állampolgárokat.
Fokozottan ügyeljenek értékeikre, hiszen köztudott dolog, hogy a zsebtolvajok nagy tömegben
„dolgoznak”. Tolvajokat vonzó tömeg alakulhat
ki a virágárusok standjainál a piacokon, a tömegközlekedési eszközökön, és a temetők bejáratainál.

- Ne tartsanak maguknál nagyobb mennyiségű készpénzt!
- A síremléknél még rövid időre se hagyják
őrizetlenül a táskáikat, miközben a sírt rendezik, akkor se, ha épp csak vízért, vagy
csupán a szemetes konténerhez mennek is,
mert minden magára hagyott táska, szatyor,
kerti eszköz vonzó lehet az alkalmi tolvajok számára!
A balesetek elkerülése érdekében fogadják meg
ajánlásainkat:

- Mielőtt útnak indulnak, ellenőrizzék, hogy
a lakás ajtóit, ablakait bezárták-e, a meglévő riasztót bekapcsolták-e!
- Jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpárjaikat, és használjanak legalább két,
jó minőségű, masszív zárat! A kerék és a
váz legyen mindig együtt, egy stabil tárgyhoz (fa, korlát, kerítés) rögzítve!
- A tömegközlekedési eszközökön fokozott
figyelemmel utazzanak ebben az időszakban is! Okmányaikat, értékeiket mindig
táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben
tartsák!

-

Idejében induljanak útnak! Kalkuláljanak a
megnövekedett forgalommal, a parkolók telítettségével. A sűrű forgalomban mindenki legyen toleránsabb a többi közlekedővel, autóssal, gyalogossal egyaránt!

-

Ügyeljenek az elsőbbségi és a kanyarodási szabályok betartására, illetve mindig a megfelelő
sebesség megválasztásával közlekedjenek!

-

A járművezetők kellő óvatossággal közelítsék
meg a gyalogos-átkelőhelyeket!

-

A kerékpárosoknak – nem csak ott, ahol és
amikor kötelező - ajánlatos a láthatósági mellény viselése! Nem elég látni, látszódni is
kell! Mindenképpen használják világításukat
rosszabb látási viszonyok között, és sötétedés
után!
Amennyiben az óvintézkedések ellenére mégis áldozattá válik, akkor haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 107-es, vagy a 112-es telefonszámon!

- Ha gépkocsival közlekednek, a járműtől
való távozás előtt győződjenek meg
arról, hogy az ajtók, ablakok megfelelően
záródtak! A riasztóberendezést minden
esetben élesítsék!
- Bármilyen rövid időre is távolodnak el a gép-
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személynek álcázott embereket,
bármennyire erőszakosak is! Kérje igazolványukat! Tartsa kapun
kívül őket! Amennyiben mégis
úgy érzi, hogy elfogadná ajánlatukat, beszéljen meg velük másik
időpontot, míg ellenőrizni tudja
őket, illetve hozzátartozóit tudja
értesíteni!

Az időskorúak védelme azzal biztosítható leginkább, ha segítünk nekik a
megelőzési módszerek, valamint eszközök megismerésében.
Kérjük, hogy fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat és ajánlásainkat
közvetítsék idősebb rokonaiknak, ismerőseiknek is!
•

•

•

•

•

•

Alkalmi munkát ne adjon idegeneknek (pl. favágás, hóseprés,
kerti munkák)!
Ne hagyja nyitva a kertkapuját,
házát, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a
kertben tartózkodik!

•

Ha ismeretlen, külföldi telefonszámról érkezik hívás, ne fogadja, illetve semmiképpen se hívja
vissza azt!
Amennyiben unokája, hozzátartozója nevében, illetve vele kapcsolatban ismeretlen személy keresi telefonon, kérje el a hívó fél
telefonszámát, és szakítsák meg a
beszélgetést! Hívja fel azt a hozzátartozóját, akire a telefonáló hivatkozott és ellenőrizze a hívás
valóságtartalmát!
Ne engedjen be házaló árusokat,
gáz- vagy áramszolgáltató, segélyszervezet és más hivatalos
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Egyedül ne tárgyaljon pénzügyeket idegennel! Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy
hol tartja, és valamilyen trükkel
eltulajdoníthatják Öntől!
Amennyiben rendelkezik mobil- vagy vezetékes telefonnal,
éjszakára azt tartsa kézközelben, ismerje a rendőrség 112es ingyenes segélyhívó számát,
hogy szükség esetén bármikor
tudjon segítséget kérni!

