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KILKA PORAD NA ŚWIĄTECZNY CZAS
Czas przygotowań do Świąt powinien być niezwykły. Bardzo często jednak jesteśmy zabiegani, mamy
wiele spraw do załatwienia, lista zakupów się wydłuża. Właśnie wtedy łatwo popełnić błąd, a tym
samym stać się ofiarą przestępstwa. Aby ten piękny czas nie zmienił się w koszmar, proponujemy
kilka prostych wskazówek, które pozwolą zadbać o bezpieczeństwo własne oraz bliskich osób.
Świąteczne zakupy:
●

Płacąc za zakupy, nie pokazuj przy kasie zawartości portfela!

●

Większą kwotę pieniędzy podziel na kilka części i przechowuj w różnych miejscach!

●

Zawsze zapinaj torebkę/plecak. W ten sposób nie kusisz jej zawartością!

●

Klucze od domu, samochodu noś w innym miejscu niż dokumenty!

●

W czasie wypłacania pieniędzy z bankomatu nie afiszuj się posiadaną gotówką!

●

Nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni, ani w bocznych kieszeniach marynarki lub płaszcza!

●

W miejscach o dużym natężeniu ruchu trzymaj torebkę szczególnie mocno, aby nie zwisała swobodnie, tylko znajdowała się
z przodu!

●

Kasując bilet w autobusie nie pozostawiaj torebki/plecaka na siedzeniu bez opieki!

●

Rzeczy wartościowych i portfela nie noś w reklamówkach – łatwo je przeciąć!

Świąteczne wyjazdy:
●

Zawsze staraj się poznać swoich sąsiadów. W przypadku dłuższego wyjazdu informujcie się wzajemnie o terminie powrotu.
W tym czasie mieszkanie jest puste, a ewentualni „goście” na pewno nie byli zaproszeni!

●

Przed opublikowaniem swoich zdjęć na portalach społecznościowych zastanów się czy one Tobie nie zaszkodzą. Nawet
niewinne zdjęcia potrafią zdradzić informację co robisz? Gdzie jesteś?

●

Poproś, aby sąsiedzi zabierali pozostawione na wycieraczce ulotki!

●

Pamiętaj, aby nie opowiadać obcym o posiadanych dobrach materialnych oraz miejscach ich przechowywania. Wymagaj
tego również od twoich najbliższych, a w szczególności od dzieci!

●

Nie zapraszaj do mieszkania przypadkowo poznanych osób!

●

Nie pozostawiaj kluczy pod wycieraczką lub w innych „tajnych” miejscach!

●

Montując kraty na oknach pamiętaj, że ich kształt może ułatwić wejście na wyższe kondygnacje budynku!

●

Zwracaj uwagę na osoby przebywające na klatce schodowej, kręcące się przy drzwiach mieszkań bez celu. Staraj się
zapamiętać ich wygląd, szczegóły ubioru, posiadane przedmioty oraz charakterystyczne zachowanie!

●

Pamiętaj o oświetleniu budynku. Zapalone światło pozwoli dostrzec, gdy po zmroku ktoś kręci się w pobliżu Twojej posesji!

●

Jeśli posiadasz wartościowe przedmioty oznakuj je w dyskretnych miejscach!

●

Podróżując pociągami lub autobusami, w miarę możliwości, unikaj miejsc zatłoczonych, pilnuj swojego bagażu. Pamiętaj!
nie zostawiaj swoich rzeczy bez opieki!

●

Dłuższą podróż samochodem planuj z krótką przerwą na odpoczynek!

●

Swój samochód parkuj w miejscach do tego wyznaczonych, dobrze oświetlonych. Jeżeli to możliwe wybieraj do tego
parkingi strzeżone!
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