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AUGUSZTUS
Az idős személyek életkoruk, egészségi állapotuk, élethelyzetük, körülményeik miatt könnyen
válhatnak bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává, ezért nagyon fontos, hogy a
bűnmegelőzési munka keretében kiemelten foglalkozzunk a 60 év felettiek biztonságának
fokozásával, áldozattá válásának elkerülésével.
Ezúton is szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét a megelőzés fontosságára, hiszen saját
biztonságáért mindenki maga teheti a legtöbbet.

Néhány hasznos tanács:


Kabátja, táskája külső zsebében, bevásárlókosara tetején soha ne tartson értéket!



Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges!

 Ne tárolja bankkártyája mellet annak PIN kódját!


Amennyiben a lakcímét tartalmazó iratai mellett lakáskulcsát is ellopták, azonnal
cseréltessen otthon zárat!



A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje
az elhagyott, kivilágítatlan helyeket!

A biztonság nagymértékben növelhető kellő óvatossággal és körültekintéssel!


Az idegeneket fogadja egészséges bizalmatlansággal, mindig legyen velük óvatos!

 Ismeretlen személyt lehetőleg ne engedjen be az otthonába. Ha ez mégis
elkerülhetetlen, soha ne hagyja egyedül!
 Mindig győződjön meg róla, kinek és miért ad át pénzt! Egyesek valamelyik családtag
(pl. unoka) balesetére, betegségére hivatkozva próbálnak pénzt szerezni. Ilyen esetben is
győződjön meg róla, hogy valós -e a történet. Hívja fel rokonait, kérjen segítséget egy
szomszédtól…
 Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert azok így kifigyelhetik
annak rejtekhelyét.

 A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként bemutatkozóktól kérjen fényképes
igazolványt!
 A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon keresztül jutnak be legkönnyebben a
lakásba.
 Postaládára, névtáblára elég vezetéknevet írni. A végzettség, cím, családi állapot
feltüntetése (dr., özvegy…) felkeltheti a bűnözők figyelmét.


Növelje otthona biztonságát megfelelő zárak, riasztóberendezés felszerelésével!

 Gondolja végig, kit lehet felhívni, kit kell értesíteni, ha mégis valami probléma adódik.
A felírt telefonszámok legyenek jól olvashatóak, tegye őket könnyen hozzáférhető helyre
(pl. a telefonkészülék közelébe).
 Figyeljen lakókörnyezetére, szomszédaira is! A kölcsönösség a hatékony megelőzés
záloga.

Vigyázzon testi épségére, értékeire! Ne adjon esélyt a bűnözőknek!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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