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AKO SI UCHRÁNIŤ SVOJU PEŇAŽENKU

AKO SA SPRÁVAŤ NA ULICI
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Vyhnite sa slabo, resp. zle osvetleným miestam.
Nechodievajte v postranných, zle osvetlených uličkách.
Kabelku noste tesne pri sebe.
Kľúče od bytu a doklady majte oddelene od peňaženky,
či kabelky.
Peniaze, či peňaženku noste v prednom vrecku nohavíc.
Zo zadného vrecka sa oveľa lepšie kradne.
Nenoste príliš veľa balíčkov a nákupov naraz, nemôžete
udržiavať pozornosť.
Pozerajte sa ľuďom priamo do očí a sledujte správanie
sa ostatných ľudí na ulici.
Registrujte, kde sa nachádzate a kde sa nachádza
policajná stanica.
Ak máte pocit, že Vás niekto sleduje, zmeňte smer
chôdze, vojdite do reštaurácie, či obchodu.
Skôr ako vstúpite do výťahu pozrite sa kto je v ňom,
resp. kto chce spolu s Vami doňho nastúpiť. Všímajte si
okolie.
Vyhnite sa situácii, keď držíte v ruke väčší obnos
peňazí a niekto Vás sleduje, je to pre neho dôvod, aby
Vás napadol.
Ak sa nedá vyhnúť tlačenici, tak sa na ňu vopred
pripravte a zvýšte svoju ostražitosť.
Ohláste aj pokus o krádež a vôbec všetko, čo s tým
súvisí.











Nemajte pri sebe väčšiu sumu peňazí.
Ak máte pri sebe väčší obnos peňazí, rozdeľte ho do
viacerých peňaženiek, alebo iných obalov v taške, resp. vo
svojom šatstve.
Snažte sa vyhnúť najväčšiemu návalu pri čakaní v rade na
hromadný dopravný prostriedok.
Svoju peňaženku, ak je to len trochu možné, si vkladajte na
také miesta, aby neprovokovala pohľady ľudí
Pri nákupe v obchodoch sa neprezentujte pred
okolostojacimi svojou solventnosťou tým, že sa budete
prehrabávať vo zväzku Vám patriacich bankoviek.
Svoju kabelku nemajte prehodenú vzadu a na takom
mieste, o ktorom nemáte prehľad.
V nákupnej taške si nenechávajte peňaženku na dosah
cudzích očí a rúk.
Všímajte si hlučné skupiny občanov, ktoré sa najmä na
zastávkach snažia odviesť Vašu pozornosť na „seba“.
Dajte na radu tých, ktorí Vám radia, že istota platby je
platba bezhotovostným stykom (platobnou kartou).

AKO SI OCHRÁNIŤ BYT









AK VÁS PREPADNÚ

Nemajte doma veľké hodnoty – šperky, peniaze
a tieto nesústreďujte na jednom mieste.
Veľmi veľa a často nehovorte o vkladných knižkách
najmä pred ľuďmi, s ktorými sa zoznámite, prípadne ich
pozvete domov.
Nepúšťajte do bytu osoby, ktoré prichádzajú rôznymi
zámienkami ( ako napr. nechcete nastreliť klince do
panelov, vymaľovať, opraviť dáždniky a rôzny
podomový predaj) a neinformujte ich, kedy bude rodina
doma.
Nedávajte si robiť v byte rôzne opravy neznámym
ľuďom. Pokiaľ je to možné len takým, ktorých poznáte.
Kľúče od bytu neodkladajte na tajné miesta – pod
rohožkou, do škáry v zárubni, v skrinkách od
elektromeru či plynomeru.
Zamykajte vstupné dvere do domu, prípadne ak sa
nedajú, snažte sa opraviť zámok.
Čo najviac sa zaujímajte o svojich susedov, veď Vašim
hradom je aj ich domov. Keď spozorujete niekoho
cudzieho v dome, slušne sa spýtajte ku komu ide
a snažte sa zistiť, či viacmenej odhadnúť, dôvod jeho
návštevy v dome. Pokiaľ hľadaná osoba nebýva vo
Vašom dome, je vhodné vyprevadiť „návštevníka“ ku
dverám. Ak ste už dotyčného človeka videli viackrát
bezdôvodne sa potulovať, či obzerať sa po dome,
zapamätajte si ho a popis osoby oznámte na najbližšej
polícii.

Ak Vás prepadnú a rozhodnete sa páchateľovi vzdorovať,
musíte ho prekvapiť. Rozhoduje zlomok sekundy. Dobre si
zvážte, kedy to urobíte a kedy nie. Najlepšou obranou je
kopnutie, prekvapujúci úder kľúčmi, dáždnikom a pod.
Ak vidíte, že zlodej je ozbrojený, nebezpečný, alebo nie je
sám, odovzdajte mu všetko, čo žiada. Dobre si ho však
zapamätajte, aby ste ho mohli neskôr opísať na polícii 
a identifikovať ho.

POPIS OSOBY:
Dôležité telefónne čísla:
Policajný zbor:
0961 36 37 05
Prvá pomoc:
037/ 64 225 60
Hasičský zbor:
037/ 64 222 22
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je vlastne všetko, čo na páchateľovi vidíte a môžete to uviesť
na polícii:
pohlavie, vek, výška, typ postavy, oblečenie, farba očí, vlasov,
účes, okuliare, zvláštne znamenia (jazvy, tetovanie, znamienka
a i.), telesné zvláštnosti (chôdza) a pod.



Pri odchode z domu na viac dní zásadne nesťahujte
rolety a postarajte sa o to, aby Vám niekto známy
vyberal poštovú schránku.
Skontrolujte si technický stav zámkového mechanizmu
a zaujímajte sa o nové technické vymoženosti
a bezpečnostní zariadenia ( bezpečnostné dvere).

037/ 6426747

