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BEZPIECZNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester. To nie tylko czas rodzinnych spotkań ale
również okres zakupów i porządków. Przygotowując się do świąt często zapominamy o
przestrzeganiu

podstawowych

zasad

bezpieczeństwa

stając

się

niejednokrotnie

oﬁarami

przestępców.

Wybierając się na przedświąteczne zakupy:
samochód parkuj w bezpiecznych miejscach, jeżeli jest to możliwe korzystaj z parkingów strzeżonych,
unikaj miejsc odludnych, słabo oświetlonych,
po dokładnym zamknięciu drzwi i okien w samochodzie, włącz alarm a kluczyki schowaj w wewnętrznych kieszeniach
ubrania,
sprawdź czy w samochodzie na widocznym miejscu nie leżą wartościowe rzeczy lub torby z zakupami
nie chowaj większej ilości gotówki w jednym miejscu - na zakupy weź tylko tyle pieniędzy, ile rzeczywiście potrzebujesz,
nie trzymaj ważnych dokumentów oraz cennych przedmiotów w tylnych kieszeniach spodni,
torebkę trzymaj zawsze przed sobą,
zachowaj czujność w miejscach gdzie panuje tłok, zwracaj uwagę na osoby, które Cię popychają lub poszturchują,
poinformuj ochronę sklepu lub policję o podejrzanie zachowujących się osobach
nie kupuj na bazarach i targowiskach alkoholu niewiadomego pochodzenia może być skażony,
kupując w Internecie
sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje, opinie kupujących,
chroń swoje dane osobowe i hasła dostępu,
nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich dokumentów,
uważaj na „super okazje” nie zawsze to co widoczne na zdjęciu musi być takie samo w rzeczywistości,
bądź szczególnie ostrożny w przypadku zakupów okazyjnych towarów za granicą, nigdy nie wysyłaj pieniędzy zaliczkowo,
porównuj oferty, podobnie jak w tradycyjnym handlu należy porównać ceny,
ustal od razu sposób zapłaty, najbezpieczniejszy jest

„za pobraniem”, czyli po otrzymaniu przesyłki,

pamiętaj, że najpewniejszy jest odbiór osobisty towaru, jednak na takie spotkanie warto wybrać się z drugą osobą,
dokładnie czytaj opis wystawionego przedmiotu, warunki gwarancji i dostawy,
wchodząc na stronę konkretnego sklepu sprawdź czy można skontaktować się z nim w inny sposób. Rzetelni właściciele
sklepów często podają swój adres stacjonarny, czy numer telefonu
gdy padłeś oﬁarą oszusta:
poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu,
zbierz wszystkie dane dotyczące sprzedającego uzyskane zarówno od niego jak i od operatora serwera
zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją,

tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję

itp.
zachowaj jeśli posiadasz inne dowody – opakowanie paczki, listu itp.,
zgłoś się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej
Porządki:

jednostki Policji

e-mailową

podczas sprzątania pamiętaj o zamykaniu drzwi

od mieszkania, złodzieje wykorzystując naszą nieuwagę mogą dokonać

kradzieży torebek z dokumentami i pieniędzmi leżącymi w przedpokoju
W podróży:
jadąc autobusem czy tramwajem bądź czujny -zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu-, kieszonkowcy wykorzystują panujący
tłok lub stwarzają jego pozory,
jadąc pociągiem nie przyjmuj od współpasażerów żadnych poczęstunków, mogą zawierać środki usypiające, po spożyciu
których stracisz kontrolę nad swoim bagażem,
staraj się nie podróżować samotnie, unikaj pustych przedziałów,
opuszczając przedział w pociągu, ani na chwilę nie pozostawiaj bagażu bez opieki,
korzystając z własnego środka transportu, sprawdź przed wyjazdem jego stan techniczny
obserwuj warunki w jakich się poruszasz, dopasowując styl jazdy do zmian atmosferycznych,
sprawne wycieraczki i światła zapewnią dobrą widoczność,
odpowiednio wcześnie sygnalizuj planowane manewry,
utrzymuj bezpieczną odległość od pojazdów jadących przed nami,
nie spiesz się, nadmierna prędkość jest najczęstsza przyczyną tragicznych wypadków,
bezwzględnie zapinaj pasy bezpieczeństwa, to samo dotyczy wszystkich jadących z Tobą osób, z prawami ﬁzyki nie
wygramy,
za kierownicę siadaj trzeźwi i wypoczęty ,nigdy nie kieruj pod wpływem alkoholu; jeśli ktoś z Twojego otoczenia chce jechać
pod wlewem alkoholu- zabezpiecz jego kluczyki i nie pozwól mu na narażenie swojego i innych życia
im lepiej czujesz się następnego dnia po suto zakrapianej imprezie tym większe stężenie alkoholu posiadasz w organizmie,
rób częste przystanki w miejscach do tego przeznaczonych, unikaj odludnych parkingów i poboczy dróg,
korzystaj z parkingów przy restauracjach, barach, motelach, przy stacjach benzynowych oraz z dobrze oświetlonych
parkingów miejskich
po wyjściu z samochodu pamiętaj aby zabezpieczyć auto przed kradzieżą i zabierz z niego wartościowe przedmioty
Wyjeżdżając z domu na kilka dni:
dokładnie pozamykaj okna i drzwi,
nie chwal się wszystkim na około, że planujesz dłuższy wyjazd (np. na portalach społecznościowych)
poproś sąsiadów, aby zwrócili uwagę na Twoje mieszkanie, wyjmowali korespondencję ze skrzynki i zabierali spod drzwi
reklamy
cenne przedmioty pozostaw u bliskich, a większe kwoty gotówki zdeponuj w banku
zamknij zawór wodny i gazowy aby uniknąć ewentualnej awarii
czas wolny od szkoły (przerwa świąteczna):
przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa w kontakcie z osobą nieznajomą, psem, przyjmowaniem poczęstunków od
obcych, itp.
każde wyjście dziecka niech będzie z Tobą uzgadniane, tak abyś wiedział z kim i dokąd idzie, dobrze jest ustalić numer
telefonu do kolegi czy koleżanki, z którą nasza pociecha będzie przebywać
jeśli ten wolny czas dziecko spędza w Internecie przypomnij zasady bezpiecznego korzystania z tego medium, nie
informowania „znajomych” o wyjeździe rodzinnym, nie zawierania internetowych znajomości, itp.
pamiętaj! Tylko sztuczne lodowiska są bezpieczne. Przypomnij dziecku aby unikało zabaw na zamarzniętych zbiornikach
wodnych czy rzekach.
Podczas Sylwestra:
fajerwerki kupuj tylko z legalnych źródeł
podczas nocy sylwestrowej zapewnij bezpieczne schronienie zwierzętom, w miarę potrzeb podaj środek uspokajający
pamiętaj! Materiały pirotechniczne (fajerwerki) mogą odpalać tylko dorośli. Zachowaj odpowiednią odległość od budynków i
ludzi (szczególnie dzieci) podczas zabawy ze sztucznymi ogniami.
Unikaj dużych skupisk ludzkich, szczególnie grup będących pod wpływem alkoholu, które zaczepiają przechodniów

Informuj odpowiednie służby w przypadku ujawnienia naruszeń prawa
ważne dokumenty i pieniądze zostaw w domu lub schowaj w wewnętrznych kieszeniach ubrania.
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