VIGYÁZAT, TRÜKKÖS
ELKÖVETŐK!
információs kiadvány

A bűnelkövetők mindig a leggyengébb ellenállást
keresve követik el cselekményeiket, ezért támadnak
meg, ejtenek tévedésbe gyermekeket, nőket és egyedül élő, védekezésben korlátozott időseket. Módszereik eltérőek, azonban céljuk minden esetben a védtelen emberek pénzének, értékeinek megszerzése.
Tanácsaink időseknek
• Javasoljuk, hogy a lakást, kaput akkor is tartsa
zárva, amikor otthon tartózkodik! Kérjük a kulcsot csak megbízható ismerősnek, szomszédnak
adja át. A lakás bejárati ajtaját saját maga és
értékei védelme érdekében lehetőség szerint
szereltesse fel belülről lánccal.
• Ha egyedül tartózkodik otthon, idegent lehetőleg
soha ne engedjen be a lakásba anélkül, hogy jövetele céljáról, személyazonossága valódiságáról
ne győződött volna meg. Hivatalos szervek –
vöröskereszt, polgármesteri hivatal – munkatársai Önt, felkérése nélkül soha nem keresik fel. A
közüzemek – pl: vízművek, áramszolgáltató –
alkalmazottaik érkezése előtt értesítik a fogyasztókat, FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNNYAL, FORMARUHÁVAL RENDELKEZNEK. Ha kétségei
vannak, hogy valóban az adott szolgáltatótól
érkeztek-e, kérjük, hívja fel telefonon a cég ügyfélszolgálatát! Lehetőség szerint ilyen alkalmakkor is legyen jelen egy szomszéd, családtag, vagy
ismerős.

Központi segélyhívó: 112
„Pusztán hatan – hat megye rendőrségi összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért.”

•

•

•

•

Ne higgyen a nyereményekkel kecsegtető ajánlatoknak! Kérjük házalóktól, alkalmi árusoktól
SOHA ne vásároljon! NE FELEDJE: az alkalmi
árusoktól vásárolt árukért senki nem vállal garanciát, a hibás, rossz minőségű árut még soha, senkinek nem cserélték vissza!
A rossz szándékkal érkező idegenek tisztában
vannak a személyes találkozás során az első benyomás jelentőségével, ezért általában jól öltözöttek, udvariasak, „behízelgő modorúak”. Kerülik a feltűnést, csendesen, gyorsan akarják az
értékeinket – elsősorban készpénzt, bankkártyát a
PIN kóddal, ékszereket – megszerezni. Javasoljuk, hogy a pénzt, értékeket tartsa széfben, és
ne vegye elő az idegenek jelenlétében, mert így
könnyen kifigyelik a tárolás helyét!
HA JÖN A NYUGDÍJ
Fontos tudni, hogy a postai kézbesítő által átadott
bankjegyek valódiak, azok többszörös ellenőrzésen esnek át, kizárt, hogy bármelyik hatóság
hamis pénzt keresne Önnél.
RENDŐR VAGY ÁLRENDŐR
Az egyenruhás rendőrt az egyenruhája és rendőrigazolványa, a civil ruhás nyomozót rendőrigazolványa igazolja, melyen a „RENDŐRSÉG
HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ TAGJA” feliraton
túl az igazolvány alsó részén a név és rendfokozat, a baloldalon a rendőr arcképe szerepel.
Telefontanú: 06/80/555-111
Országos Áldozatsegítő Vonal:
06/80/225-225
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