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ŁOMŻYŃSKA POLICJA RADZI, JAK DOBRZE ZABEZPIECZYĆ
MIESZKANIE PRZED WYJAZDEM
Już w najbliższy piątek rozpoczną się ferie zimowe. Wielu z nas wybierze się na krótki choć
upragniony odpoczynek z dala od domu. Przed wyjazdem warto jednak jeszcze odpowiednio
zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uniknąć włamań i kradzieży.
Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży przypomina o kilku zasadach, które warto zastosować, aby zwiększyć
bezpieczeństwo naszych domów i mieszkań:

WYJEŻDŻAJĄC PAMIĘTAJ:
- zanim wyjdziemy z domu, sprawdźmy czy zamknęliśmy wszystkie okna, zakręciliśmy gaz oraz wodę, żeby po powrocie do
domu nie czekała na nas niemiła niespodzianka
- wyjeżdżając na urlop poprośmy członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół by przychodzili do nas do mieszkania (najlepiej
codziennie) i zapalali na parę godzin światło, można także kupić "symulatory obecności” które będą to robić automatycznie
- poprośmy o odbieranie poczty oraz ulotek reklamowych – zapchana skrzynka pocztowa bądź leżące na wycieraczce ulotki
są dla włamywacza dowodem dłuższej nieobecności właścicieli
- poinformujmy zaufanego sąsiada o terminie powrotu, wszystkie podejrzane hałasy pochodzące z naszego mieszkania przed
tą datą powinny być dla naszych sąsiadów sygnałem alarmowym;
- jeśli trzymamy w mieszkaniu bardzo cenne przedmioty - złóżmy je do depozytu. Najpewniejszym miejscem dla
przechowywania pieniędzy, dewiz, cenniejszej biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo
szybko znajdują ukryte precjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po cukrze, czy też za obrazami
- rzeczy szczególnie cenne oznaczmy w sposób umożliwiający późniejszą identyﬁkację np. poprzez zrobienie zdjęcia, spisanie
numeru seryjnego

ZWRÓĆ UWAGĘ NA:
- uważaj na kręcących się po klatkach schodowych i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, zapytaj kogo szukają,
przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą mienie twoje lub sąsiadów, zaś
spostrzeżenia mogą być przydatne policji, gdyby do włamania doszło

- nie toleruj w swym bloku mieszkalnym (na klatce schodowej, w piwnicy lub na strychu) istnienia melin pijackich,
skupiających ludzi z marginesu społecznego
- współdziałaj zawsze z sąsiadami. Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie. Podczas ich nieobecności interesuj się ludźmi
stojącymi pod ich drzwiami, zwracaj uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy dochodzące z klatki schodowej, wynoszenie
mebli lub sprzętów domowych przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów
- rozważ ubezpieczenie mieszkania, by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty.
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