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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW
Funkcjonariusze w dalszym ciągu apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi,
którzy przychodzą do domu bądź dzwonią podając się za członków rodziny, znajomych lub za
pracowników różnych instytucji.
Jednym z elementów skutecznego oddziaływania profilaktycznego w tym zakresie jest informowanie osób
starszych/samotnych oraz ich najbliższych o sposobach działania sprawców różnego rodzaju oszustw. Sprawcy tych
przestępstw przedstawiają się m. in. za inkasentów wodociągów, gazowni, energetyki lub innych instytucji. Metody są
naprawdę bardzo różne. Niestety bardzo często ofiarami przestępców są osoby starsze. Sprawcy czyhają na ich życiowe
oszczędności i wyłudzają je w popularny ostatnio sposób na tzw. „wnuczka” lub dostają się do domu pod różnymi legendami
i okradają niejednokrotnie z oszczędności. Bazują na emocjach osób starszych opowiadając różne historie czy powody swojej
wizyty.
Jednym z ostatnich oszustw jest zdarzenie, gdzie do drzwi mieszkania 94-latki zapukały dwie osoby pod pretekstem awarii
instalacji wodnej. Kobieta nie podejrzewając złych zamiarów wpuściła je do mieszkania. Oszuści odwrócili uwagę starszej
pani i okradli ją z pieniędzy i biżuterii.
Policjanci cały czas apelują- nie dajmy się zwieść oszustom! Starajmy się unikać kontaktów z obcymi osobami. Nie
wpuszczajmy ich do naszych mieszkań, a co najważniejsze nie przekazujmy żadnej gotówki. Weryfikujmy informacje, które
opowiadają nam przypadkowo napotkane osoby powołujące się na rzekome znajomości z naszymi bliskimi.
Jeżeli podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać natychmiast dzwońmy na Policję, na znane doskonale wszystkim telefony:
stacjonarny 997, a z telefonów komórkowych 112. Policjanci natychmiast podejmą odpowiednie działania i pomogą
rozwiązać sytuację. Nie ponosimy żadnych konsekwencji, nawet jeżeli okaże się, że telefon od rzekomego wnuczka nie był
próbą oszustwa!
Pamiętajmy zatem ostrożność, czujność i metoda ograniczonego zaufania pozwolą nam uniknąć problemów, by nie stać się
kolejną ofiarą oszusta!
Apelujemy również do bliskich osób starszych - zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach,
uczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź
dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie Państwo na osoby starsze, by kontaktowały
się z Wami i pytały o radę.
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