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NOWOROCZNY WEEKEND PRZED NAMI
Przed nami długi noworoczny weekend, który część z nas spędzi na wyjeździe. Apelujemy o spokojną
i rozsądną jazdę – aby ten czas był dla nas radosnym czasem i nie skończył się tragedią. Pamiętajmy
również o tym, że każde nawet najmniejsze zabezpieczenie jest utrudnieniem dla włamywaczy i
utrudnia mu zrealizowanie swoich zamiarów. Przypominamy, że poza zabezpieczeniami technicznymi
ważną rolą w zabezpieczaniu swojego mieszkania odgrywają tzw. "bezpieczne postawy".
Tak więc:
1. Zawsze zamykaj za sobą drzwi domofonu. Nie jest to co prawda urządzenie doskonałe, ale dla złodzieja to pierwsza
przeszkoda do pokonania i pierwsza bariera do ochrony piwnic i Twojego mieszkania,

2. Po zmroku zasłaniaj okna, nawet gdy mieszkasz na wyższych piętrach. Włamanie z reguły poprzedza obserwacja
mieszkania z zewnątrz. Odsłonięte okna pozwalają poznać jego rozkład i ustalić miejsca, w których znajdują się
wartościowe przedmioty,

3. Nigdy nie zostawiaj kluczy, w "umówionym" miejscu (np. pod wycieraczką czy na parapecie). Ich znalezienie nie
sprawi złodziejowi żadnych trudności,

4. Nie wkładaj w drzwi kartek informujących, gdzie jesteś i o której wrócisz. Znajomy może nie przyjść, a złodziej wie ile
ma czasu na włamanie,

5. Gdy musisz na chwilę wyjść, zostaw w kuchni włączone radio - stwarza to pozory, że mieszkanie "żyje". Strata prądu
niewielka, a głos może złodzieja zmylić,

6. Gdy wyjeżdżasz na kilka dni, zostaw znajomym kluczyk do skrzynki pocztowej. Zalegająca korespondencja
sygnalizuje, że w mieszkaniu nikogo nie ma. Poproś też sąsiadów, aby zbierali ulotki spod drzwi,

7. Niech osoba zaufana wpada wieczorami i zapala światła. Jeśli nie masz zaprzyjaźnionej osoby, zainstaluj urządzenie
zapalające światło z nadejściem zmroku,

8. Do remontu mieszkania czy naprawy sprzętu zamawiaj wyłącznie ekipy polecone przez przyjaciół,

9. Gdy zgubisz klucze, natychmiast wymień lub dodaj jeszcze jeden zamek. Może wcale ich nie zgubiłaś, tylko zostały, Ci
skradzione?

10. Nie opowiadaj w osiedlowym sklepiku, że właśnie wyjeżdżasz na wakacje. O wiele bezpieczniej jest podzielić się
wrażeniami po powrocie.

11. Nie chwal się, że kupiłaś np. synowi komputer. Nie mów, że sprzedałaś samochód i nie wiesz, w co zainwestować
pieniądze,

12. Nie dawaj kluczy dzieciom. Gdy dziecko idzie do szkoły, niech je zostawi u zaprzyjaźnionych sąsiadów. Nie haftuj na
sweterkach imion dziecka. Kiedy złodziej zwróci się do malucha po imieniu, osłabi to jego czujność,

13. Nie trzymaj wszystkich pieniędzy i kosztowności w jednym miejscu. Nie chowaj też pieniędzy do cukru, mąki,
bieliźniarki, pod doniczkami czy w zamrażalniku. Te miejsca są złodziejom doskonale znane. Natomiast dobre są
wszelkie rozwiązania nietypowe - nie dziel się jednak tym "odkryciem" ze swoimi sąsiadami,

14. Gdy zorientujesz się, że ktoś obcy był w mieszkaniu, natychmiast zawiadom policję. Nic nie ruszaj, nie zamykaj okien,
nie sprzątaj. Zawiadom też policję, gdy zaniepokoją Cię np. odgłosy dochodzące z mieszkania sąsiadów. Nagła
przeprowadzka sąsiadów, wizyta kilku panów u samotnej sąsiadki lub wyjący pies powinny wzbudzić podejrzenie.

PAMIĘTAJ! Nie ma lepszego zabezpieczenia Twojego mieszkania niż dobry sąsiad. Niech Cię nie irytuje, kiedy
otwiera drzwi, gdy do Ciebie przychodzą goście. Możesz być pewien, że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie
zapomni uchylić drzwi. Sam też interesuj się osobami obcymi będącymi na klatce schodowej np. zapytaj kogo
szukają.
KIEROWCO PAMIĘTAJ!
•

Przed wyjazdem w dłuższą podróż każdy kierowca powinien sprawdzić stan techniczny swojego auta. Dobrze jest

wymienić opony na zimowe, bowiem te mają większą przyczepność, kiedy temperatury spadają poniżej zera i kiedy na jezdni
leży śnieg. Przed jazdą trzeba sprawdzić poziom płynów w silniku: płynu spryskiwaczy, chłodniczego i oleju. Ważne też jest,
aby wszystkie żarówki i światła w aucie były sprawne – dobrym pomysłem jest mieć w zapasie żarówki, które w razie
potrzeby można od razu wymienić.
•

Kierowca przed jazdą powinien być wypoczęty i trzeźwy. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest skrajnie

nieodpowiedzialne. Nawet niewielka ilość alkoholu we krwi obniża koncentrację i reﬂeks. Należy podkreślić, że dla
nietrzeźwych za kółkiem nie będzie żadnej taryfy ulgowej – policjanci z całą surowością będą karać tych, którzy prowadzili
auto na podwójnym gazie.
•

Pokonując długie dystanse, postarajmy się robić postoje – wyjdźmy z auta, rozprostujmy nogi, zaczerpnijmy świeżego

powietrza, czy po prostu napijmy się kawy.
•

Każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone w specjalnych

fotelikach. Pasy zostały wymyślone aby ratować życie, dlatego nie należy lekceważyć obowiązku jeżdżenia w nich.
•

Musimy pamiętać, że w styczniu opady śniegu mogą kierowców zaskoczyć w każdej chwili, dlatego apelujemy do

wszystkich o spokojną, wyważoną i rozsądną jazdę. Najlepiej trzymać się zasady, że trochę wolniej znaczy o wiele
bezpieczniej.
Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być
przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się
umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są
dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Funkcjonariusze ruchu drogowego będą obecni na trasach w całym kraju, przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do miast
– będą sprawdzać prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, stan ich trzeźwości oraz stan techniczny samochodów. Po
drogach będą jeździć radiowozy oznakowane, jak i te nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory. Policjanci będą
czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących, ale ono w głównej mierze zależy od nas samych. Apelujemy
jeszcze raz o rozsądek na drodze, abyten czas minął miło, a nie z drogową tragedią.
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