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ABY ŚWIĘTA BYŁY BEZPIECZNE
Zbliża się Wielkanoc. Dla większości z nas to okres szczególnie radosny. Dla funkcjonariuszy
pełniących wtedy służbę to jednak czas intensywnej pracy. Na ulicach pojawi się więcej patroli
policyjnych – wszystko po to, by czuć się bezpieczniej. Pamiętajmy jednak, że także od nas samych
zależy, czy nadchodzące święta będą spokojne.
Aby Święta Wielkanocne były dla wszystkich spokojne i bezpieczne warto skorzystać z
porad, którymi dzielą się łomżyńscy policjanci:
„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 łupem 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 - jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść
Twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować
- jeśli masz przy sobie większą ilość pieniędzy - unikaj zatłoczonych pojazdów. Lepiej poczekać kilka minut na następny
autobus, niż zostać okradzionym
- nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach
toreb
- płacąc za poczynione zakupy nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy
- podczas mierzenia garderoby, pakowania sprawunków, 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 czy hali targowej
- zwiększ czujność, jeśli na przystanku autobusowym zauważysz grupę młodych ludzi z reklamówkami lub odzieżą
przewieszoną przez rękę. Służy to do maskowania momentu penetracji, być może właśnie Twoich kieszeni
„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 podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. Jeśli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymajmy
jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej gotówki
- w środkach komunikacji publicznej siadaj blisko kierowcy lub grupy ludzi
- w pociągach unikaj pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, których wygląd lub zachowanie wzbudza w Tobie obawy
- bądź czujny, podróżując staraj się nie spać
- jeśli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten
fakt do najbliższej jednostki Policji
Kierując pojazdami:
- przed wyjazdem sprawdź: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego),
wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnicę), potrzebne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz ważny dowód
rejestracyjny
- 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 i kierujących jednośladami - którzy
nie zawsze są widoczni na drogach
- 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
Uwaga na fałszywego "wnuczka"!
Oszuści "na wnuczka" wciąż próbują oszukiwać. Tradycyjnie na oﬁary wybierają osoby starsze i układając różne historie,
telefonicznie nakłaniają do przekazywania pieniędzy. Informujmy bliskich o tym procederze. Edukujmy bliskie nam starsze
osoby jak mają się zachować w przypadku telefonu od domniemanego wnuczka czy siostrzeńca z prośbą o szybką ﬁnansową
pomoc. Ostrzegajmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub
funkcjonariuszy publicznych w tym także za policjantów. Pamiętajmy, że im większa świadomość osób starszych, co do
sposobu działania oszustów, tym mniej oszukanych.
Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej
zapominają, stając się oﬁarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób,
które nie potraﬁą odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od
dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą ﬁnansową porażką. Potwierdzajmy za
każdym razem usłyszane przez telefon historie u naszych bliskich oraz powiadamiajmy o takich zdarzeniach Policję.
Jak działają oszuści?
- dzwoni telefon;
- głos w słuchawce mówi, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym… i coś się poważnego wydarzyło: wypadek, choroba;
- rozmówca rozłącza się, a za chwilę telefon dzwoni ponownie;
- ktoś mówi, że trwa akcja policyjna, która pozwoli zatrzymać oszustów…;
- pada prośba o zachowanie wszystkiego w tajemnicy;
- pilnie potrzebne są pieniądze lub wartościowe rzeczy, jeśli nie Masz pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie kredytu;
- rozmówca prosi Cię o przekazanie pieniędzy wskazanej osobie lub wykonanie przelewu.
Bądź ostrożna/y. Pamiętaj:
- jeżeli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 - zanim
zadzwonisz pod ten telefon, sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę;
- Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi o przekazanie pieniędzy;
- nie działaj pochopnie pod presja czasu, po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu i opowiedz o
zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą;
- jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom o takim zdarzeniu Policję.
Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie
jest to członek rodziny tylko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postępuje w podany powyżej sposób mundurowi
proszą o natychmiastowy kontakt.
„Śmigus Dyngus”
Rodzice powinni nauczyć dzieci, że „lany poniedziałek” to tradycja polewania wodą, w której należy zachować umiar i
kulturę. Zlewanie wodą przypadkowych przechodniów może narazić nas na straty materialne – gdy zostanie zniszczona np.
droga odzież. „Polewanie” nie powinno odbywać się na ulicach – gdyż bardzo często dzieci w ferworze zabawy wybiegają na
jezdnię łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego, a mokra nawierzchnia może okazać się przykrą w skutkach
niespodzianką dla nadjeżdżających samochodów.
Podczas Świąt nad bezpieczeństwem czuwać będzie zwiększona liczba policjantów. W sytuacji zagrożenia

niezwłocznie należy powiadomić najbliższy patrol lub zadzwonić pod nr 997 lub 112.
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