VARNOST V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV IN DOPUSTA
Ker so pred nami prvomajski prazniki, tem pa bodo sledili topli poletni meseci, ko veliko ljudi
zapusti kraj bivanja in odpotuje na krajši ali daljši dopust, Vam priporočamo nekaj ukrepov za
čas, ko Vas ne bo doma in nekaj samozaščitnih ukrepov, ki so nujni tudi med dopustom, ne
glede na to, kje letujete:

VLOMILCI NISO NA DOPUSTU !
Opozorite sosede na vašo daljšo odsotnost.
Vgradite sodobno ključavnico, prečno
zaporo, alarmno napravo, najemite sef...
Na samozaščitno ravnanje ne smemo pozabiti
niti, ko smo na dopustu v novem okolju, kjer
nas ne poznajo. Med letovanjem v tujini je
denar najbolje menjati v menjalnicah oz.
bankah, in ne na ulici, kjer so turisti
izpostavljeni prevaram ali celo roparjem. Pa
tudi drugače, npr. med obiski lokalov, ni
priporočljivo razkazovati denarja.
Posebno pozornost je treba nameniti tudi
prtljagi na letališčih, avtobusnih in železniških
postajah. Vidno označena prtljaga z imenom
in priimkom ter naslovom lahko nepridipravu izda podatek, kje je prazno stanovanje.
Prav tako je moramo biti pozorni na predmete, ki jih nosimo s sabo na dopust in so
najpogosteje predmet napada: digitalna tehnika (fotoaparati, kamere ...), mobilni telefoni,
osebni nakit in ostali predmeti (kolesa, surfi, smuči...). Predvsem je pomembno, da teh
predmetov ne puščamo brez nadzora na mestih, kjer so nepridipravom lahko dostopni.

Tehnično varovanje stanovanjskih objektov

Tatovi in vlomilci imajo radi lahko delo. Poskrbite za tehnične ovire, sodelujte s sosedi.
Doma ne hranite večjih vsot denarja

Poskrbite za varnost svojega doma:
•
•
•
•
•
•

ojačana ali posebna protivlomna in protipožarna vhodna vrata, opremljena s
kakovostnimi ključavnicami, kukalom, zaščitnim okovjem in ščitom proti lomljenju
ključavnic,
če je stanovanje v pritličju, okna zaščitite z varovalnimi folijami in mehansko zaščito na
okenskih krilih,
na hiši namestite senzorsko luč,
vgradite kakovostno alarmno napravo, vezano na lokalno signalizacijo (luč, sireno,
mobitel, pozivnik ipd.) in, če je le mogoče, tudi na varnostno podjetje, ki bo
posredovalo v primeru javljanja vloma ali poskusa vloma,
vrednejše predmete hranite v doma vgrajenem sefu ali v bančnih ustanovah.
O vgrajeni alarmni napravi obvestite sosede in objekt označite z nalepkami, ki
opozarjajo nanjo !

•

Svetujemo vam :
večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma;

•

ne odpirajte vrat neznancem;

•

zapirajte in zaklepajte vhodna vrata;

•

pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo
priporočljiva je senzorska luč;

•

vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno

•

namestite domofon ali videofon.

verigo in kukalom;

Pozor žeparji
Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti pa v večjih mestih. Pogosto gre za
organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi premotijo žrtev.
Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure
ali ostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Posebej značilni so primeri, ko s kolesi ali mopedi
dohitijo žrtev, ji sunkovito iztrgajo torbico in se izgubijo.

NE OLAJŠUJTE DELA ŽEPARJEM!
V množici se nekdo zaleti v vas. Je denarnica še na svojem mestu?

Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in določena mera nezaupanja do ljudi.
Svetujemo vam:
•

s sabo ne nosite večjih količin gotovine;

•

ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne
kartice;

•

pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu;

•

ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne
puščajte brez nadzora (na primer v lokalu, vlaku,
čakalnici..);

•

denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in
ne v torbicah, še posebej ne v zunanjih žepih;
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