Bűnmegelőzési tippek - lopás
megelőzésére
Betöréses lopás







Amennyiben elutazik, kérje
meg barátját, ismerősét,
hogy rendszeresen ürítse ki
a
levélszekrényét
és
figyeljen ingatlanára!
A közösségi médiában
megosztott
nyaralási
információk elősegíthetik a
lopásokat, betöréseket.
Készítsen házi leltárt és
fényképen
rögzítse
a
műszaki
cikkek
gyári
számait,
műtárgyait,
ékszereit!








A biztonságot fokozza a
modern elektronikus jelzőriasztó
berendezés
és
kamera rendszer.
Ha teheti, szereltessen fel
biztonsági rácsokat!
Használjon több ponton
záródó és több csapos
korszerű biztonsági zárakat.
Ne tartson otthon a
szükségesnél
nagyobb
összegű készpénzt! Az
értékesebb
tárgyakat
lehetőség szerint zárja el

Gépjármű feltörés
eb és strandlopás









Parkoljon
jól
látható
helyen, lehetőleg térfigyelő
kamerák látóterében.
Amennyiben
elhagyja
autóját, húzza fel az
ablakokat és zárja be az
ajtókat!
Ne hagyja látható helyen
értékeit, különös tekintettel
táskájára és pénztárcájára!
A gépjármű kulcsát ne
rejtse el a parkolás
helyszínén.






falba rögzített széfbe.
A forgalmit és törzskönyvet
ne hagyja az autóban.
Mobiltelefonját és GPS
készülékét mindig vegye ki
autójából!
Ha megtörténik a baj a
helyszínt őrizze meg eredeti
állapotában, és ne nyúljon
ahhoz, amihez a tettes
láthatóan
hozzáérhetett,
vagy amit hátrahagyott: a
rögzíthető
nyomok
bizonyítékul szolgálhatnak.

Strandlopás






Kerülje az értékes ékszer,
nagyobb
mennyiségű
készpénz, műszaki cikk,
feltűnő érték vízpartra
történő kivitelét.
Ne vigye magával csak a
legszükségesebb dolgokat!
A
kulcsok és
pénz
elhelyezése
javasolt
valamilyen
vízhatlan
tárolóeszközben,
amit
esetleg nyakban hordhat.







Ha van értékmegőrző,
vegye igénybe. A kulcsa
mindig legyen Önnél.
Ne rejtse értékeit a
törölköző
alá,
mert
kifigyelhetik a tolvajok.
Lopás észlelése esetén
azonnal értesítse a helyi
biztonsági szolgálatot, a
fürdőhely
személyzetét,
rendőrséget. Adjon pontos
tárgyleírást
az
elvitt
dolgokról, az elkövető(k)
személyéről.

Kerékpárlopás


Soha ne hagyja felügyelet
nélkül a kerékpárját még
egy pillanatra sem lezárás
nélkül!
 Használjon minőségi zárat!
 Lehetőleg használjon több
különböző zárat!
 Jól
látható,
forgalmas
helyen hagyja a kerékpárt,
olyan helyen, ahol a
gyalogos
forgalomnak
legalább
minimális
visszatartó ereje van a
tolvajokkal szemben!







Órát, lámpát, kulacsot,
pumpát, mindent, ami
mozdítható
vigyen
magával! Ezek a tárgyak is
értékek, tehát vigyázzon
rájuk!
Fokozott
gondossággal
tárolja kerékpárját (még
zárral
is)
lépcsőházak
folyosóján, pincéjében!
A zárat mindig vigye
magával! Soha ne hagyja ott
azzal az indokkal, hogy
másnap ne kelljen cipelni!
Forrás: internet

Bűncselekmény észlelése esetén hívja a 112-es segélyhívószámot!
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