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NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ - OSTRZEŻENIA PRZEDŚWIĄTECZNE
Trwa "gorący" przedświąteczny tydzień. Tydzień świątecznych porządków i zakupów. Niestety nasze
roztargnienie i utratę czujności w tym okresie mogą wykorzystywać złodzieje i oszuści.
Aby Święta Bożego Narodzenia były dla wszystkich spokojne i bezpieczne warto
skorzystać z porad policjantów:
„Złodzieje nie świętują”
Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach zatłoczonych, takich jak
dworce, przystanki, sklepy, targi. Jesteś narażony na kradzież w momencie,
gdy jesteś zajęty - gdy płacisz w kasie lub wchodzisz do autobusu. Aby nie
stać się oﬁarą kieszonkowca, w miejscach niebezpiecznych pamiętaj:
- trzymaj swoją torebkę z przodu, zamknięciem do siebie;
- nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach;
- klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem;
- nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach
toreb;
- płacąc za zakupy nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy;
- podczas mierzenia ubrań, pakowania zakupów, płacenia w sklepie nie odstawiaj torebki na podłogę lub ladę - złodziejowi
wystarczy nawet taki krótki moment;
- zwracaj uwagę na "sztuczny tłok" i zamieszanie wokół Ciebie w sklepie, autobusie, sklepie czy hali targowej;
- zwiększ czujność, jeśli na przystanku autobusowym zauważysz grupę młodych ludzi z reklamówkami lub odzieżą
przewieszoną przez rękę, służy to maskowaniu momentu penetracji, być może właśnie Twoich kieszeni;
- gdy wychodzisz z samochodu zawsze go zamknij i jeśli to możliwe włącz alarm, nie pozostawiaj w aucie cennych rzeczy ani
pieniędzy, a jeżeli już musisz coś zostawić nie zostawiaj tego w widocznym miejscu.
- zachowaj szczególną ostrożność i rozwagę w kontakcie z osobami obcymi. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania i
nigdy pod żadnym pozorem nie wpuszczaj przypadkowych osób do swojego domu;
- zastanów się, zanim skorzystasz z zakupów w ramach tak zwanej "super okazji" oferowanej często przez domokrążców lub
przypadkowo napotkane osoby. Takie osoby mogą oferować do sprzedaży w artakcyjnych cenach np. sztabki złota. Nie daj
się oszukać;
„Podróże”

Korzystając ze środków komunikacji publicznej:
- zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok: na przystankach, w środkach komunikacji
publicznej, na dworcach kolejowych, autobusowych itp.;
- bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego autobusu czy pociągu;
- w czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki;
- w środkach komunikacji publicznej siadaj blisko kierowcy lub grupy ludzi, bądź czujny, podróżując staraj się nie spać;
- w pociągach unikaj pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, których wygląd lub zachowanie wzbudza w Tobie obawy;
- w podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy, jeśli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w
jednym miejscu, zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej gotówki;
- jeśli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten
fakt do najbliższej jednostki Policji.
Kierując pojazdem:
- przed wyjazdem sprawdź: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego),
wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnicę), potrzebne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dowód rejestracyjny
z ważnym badaniem technicznym pojazdu;
- przed podróżą nie spożywaj alkoholu, bądź wypoczęty i wyspany;
- zaplanuj sobie trasę podróży oraz bezpieczne miejsca do odpoczynku;
- w czasie jazdy korzystaj z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych, gdy podróżujesz z dziećmi;
- dostosuj prędkość jazdy do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i drogowych;
- zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu;
- pamiętaj o zastosowaniu zasady "ograniczonego zaufania", szczególnie wobec pieszych;
- wyraźnie i odpowiednio wcześniej, w sposób widoczny i zrozumiały dla innych uczestników ruchu sygnalizuj swoje zamiary
na drodze (takie jak manewry wyprzedzania i omijania, zmiany kierunku lub pasa ruchu oraz zatrzymanie i postój).
„Mieszkanie”
- najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest życzliwy sąsiad, Ty również nim bądź na zasadzie wzajemności;
- przed wyjazdem poproś osoby, do których masz zaufanie - zaprzyjaźnionego sąsiada lub członków rodziny, aby
zaopiekowali się Twoim mieszkaniem i stwarzali pozory pobytu właściciela np. wietrząc mieszkanie, włączając światło
wieczorem; poproś, aby zabierali z wycieraczki gazetki reklamowe oraz listy ze skrzynki pocztowej, gdyż może to być znak,
że w mieszkaniu nikogo nie ma;
- zabezpiecz mieszkanie, przede wszystkim zamknij drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętaj o zamknięciu
okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo
dostać się do domu;
- staraj się podczas swojej nieobecności nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów lub znacznej gotówki;
- pamiętaj o tym by zakręcić zawory z wodą i gazem;
- gdyby po powrocie okazało się, że dokonano włamania do Twojego mieszkania - niczego nie ruszaj i natychmiast powiadom
Policję.

Policjanci apelują o czujność i ostrożność przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów
- korzystając z bankomatu najbezpieczniej wybrać te usytuowane w placówkach bankowych;
- za każdym razem należy sprawdzić czytnik kart i klawiaturę. Jeżeli elementy są wypukłe, widać zarysowania, wystają jakieś
elementy różnią się, kolorystycznie, są niedokładnie spasowane, nierówno zainstalowane, warto wstrzymać się z operacją
ﬁnansową i skontaktować się z bankiem lub Policją. Najczęstszą metodą skimmingu jest instalowanie na bankomatach tzw.
nakładek skimmingowych. Są to urządzenia składające się zazwyczaj z dwóch elementów: skimmera (służącego do
skopiowania i zapisu danych paska magnetycznego) montowanego na szczelinie, w którą się wkłada kartę oraz kamery lub
zmodyﬁkowanej nakładki na klawiaturę bankomatu w celu pozyskania nr PIN;
- podczas wpisywania nr PIN zawsze należy zasłaniać dłonią klawiaturę w taki sposób, aby uniemożliwić podgląd nie tylko z
góry, ale i boku bankomatu, bowiem to właśnie tam coraz częściej montowane są kamery. Najlepiej wtedy utworzyć z dłoni
półokrągły daszek, maksymalnie zasłaniając wpisywany PIN. Warto od czasu do czasu zmienić ten numer i nie trzymać
beztrosko kartki z cyframi w jednym miejscu z kartą;
- jeżeli tylko zorientujemy się, że właśnie zgubiliśmy kartę lub nam ją skradziono, jak najszybciej skontaktujmy się z bankiem
z żądaniem zablokowania karty;
- podając kartę płatniczą kasjerowi, np. podczas zakupów bacznie obserwujmy, co się z nią dzieje. Nie powinna zniknąć nam
z oczu, a już na pewno nikt nie może wychodzić z nią na zaplecze. W przypadku nieudanych operacji żądajmy wydania
potwierdzenia i sprawdźmy potem dokładnie stan naszego konta. Powinniśmy zresztą robić to systematycznie, analizując
wszystkie transakcje.
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