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VAKÁCIÓ !!!!
Újra itt a nyár, egy többen vannak a szabadban. Nyaralni, strandolni, kirándulni járunk, a gyerekek táborozni mennek, fesztiválokra járnak, vagy a haverokkal csellengenek. Hírlevelünkben néhány tanácsot szeretnénk adni arra vonatkozóan, hogy miként kerülhetjük el a nyáron kialakuló veszélyhelyzeteket.

A gyerekek legnagyobb örömére júniusban megkezdődik a nyári szünet!

Beszéljük meg az otthon maradó a gyermekekkel, hogy ha egyedül vannak a lakásban, soha ne engedjenek
be idegent, a telefont csak ismert számnak vegyék fel, az utcán pedig ne álljanak szóba ismeretlennel.
A szülők tanítsák meg gyermeküket a 112-es segélyhívó szám használatára, a szülők telefonszáma pedig mindig legyen meg a fiatalnál.
A kamaszokat elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények veszélyeztetik, fontos, hogy értékesebb tárgyaik ne legyenek látható helyen, értékeikkel ne hivalkodjanak.
Kérjük meg gyermekeinket, hogy rendezvényeken, fesztiválokon utasítsák el, ha bárki kábító hatású vagy illegális szert kínál, és hagyják el a társaságot. Az alkohol, illetve szerhasználat áldozattá, de elkövetővé is
„tehet”.

Veszélyt rejt az internet használata is, ezért hívjuk fel gyermekeink figyelmét arra, hogy ne töltsenek fel magukról kihívó, érzékeny képeket, adatokat. A közösségi oldalakon bárki annak adhatja ki magát, akinek
csak akarja. Könnyen csalók áldozatává válhatnak.
Június 26.: Kábítószer-ellenes világnap
A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós előadásokat.
A világnap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja az, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50 százalékkal csökkentsék. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító tudat módosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta
tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.

A 112 segélyhívó számról
mindenkinek
Hívja a segélyhívószámokat
minden olyan esetben, ha
 közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan
nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, önilletve közveszélyes;
 súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy annak résztvevője;
 több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés vagy kábítószer-túladagolása esetén,
radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
 az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt
(tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet);
 valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (például: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
 eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget, ismeretlen kisgyermek
megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli időjárási
viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;
 a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket
(például: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (például: közút veszélyes
szennyeződése), közüzemi zavarokat (például: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre
kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;
rendkívüli halál történik (például: vízből kivetett elhunyt személy megtalálása), körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott gyanús csomagról, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.
Mikor NE hívja a 112-t!!!
 Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű kérdése van (például: ügyfélszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek, általános és különleges tudakozók által megadható elérhetőségek, egyéb információk);
 Ne hívja forgalmi információk, időjárás-jelentés, vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatosan (például: kisebb műszaki meghibásodások, csőrepedés; kisebb áramkimaradások);
 Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs vészhelyzet és nem igényel sürgős beavatkozást az eset
(például: kidőlt fa, ami nem képez közúti akadályt, nem veszélyeztet emberi életet, egészséget);
Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy beszélgetni szeretne.
Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak.
Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől
eltérő célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetőjével szemben 5000
forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbírság, illetve közérdekű munka büntetés kiszabására kerülhet
sor.

A 112 segélyhívó számról
Gyermekeknek
https://youtu.be/lFxuVjHHAbI
https://youtu.be/dhWkmDCmpNs

Végre nem a négy fal között!
Lakásunk biztonsága nyaralás során
Nyáron kicsit fellélegzünk, megpróbáljuk kiengedni a fáradt gőzt. ezért nyaralni, strandolni , új
helyeket felfedezni indulunk. Az ember mindig boldogan újságolja el ismerőseinek kellemes híreket, történéseket, de ne feledjük, a „bűnözők” nagy melegben sem pihennek.
Ha hosszabb időre maradunk távol szeretett otthonunktól, egyeztessünk megbízható szomszédainkkal – időszakonként szellőztessenek, ellenőrizzék és ürítsék a postaládát, kapcsolják fel a villanyt, törjék meg a lakás csendjét;
Mindig adjuk meg a telefonszámunkat a szomszédnak, hogy baj esetén jelezni tudjon;
Ezért mind társasházakban, mind kertes övezetben törekedni kell a jó szomszédi viszonyra (így
könnyebben kiszűrhetők az adott területen illetéktelenül tartózkodó személyek);
A mozgásérzékelő lámpa, vagy egy kamera, álkamera, közlekedés esetén kellő zajt biztosító murvás talajjal borított udvar is távol tarthatja a vagyonunkra pályázó embereket;
A kamerák az udvart és a bejárati kaput figyeljék, a felvételre vonatkozó figyelmeztetést a kapun
kell elhelyezni;
A nyílászárókat takaró növényzetet vagy természetes akadályokat, kilátást és betekintést akadályozó tereptárgyakat szüntessük meg, fontos, hogy a lakás sebezhető pontjai a szomszédok által
(utcáról és szomszédos telkekről is) jól láthatóak legyenek;
Az utcafrontról látható ablakokon, egyéb nyílászárokon a redőnyt ne engedjük le, függönyt ne húzzuk el, viszont a ház be nem látható pontjain a sötétítők mesterséges akadályt képezhetnek az
elkövetők előtt;
A megfelelő megvilágítás, a mozgásra (nagyobb állatot is érzékelő) felkapcsolódó lámpák természetes módon keltik fel a szomszédok figyelmét;
A lámpák lehetőség szerint a garázsbejárót, lépcsőket, bejárati ajtókat világítsák meg;
Érdemes a kert több pontján alkonykapcsolóval felszerelt világítást telepíteni, mely biztosítja a
szomszédos ingatlanból is a kerti mozgás érzékelését;
A lakás biztosítására mindenképpen ügyeljen;
A pótkulcsot azonban ne a lábtörlő alatt, kiskapura felakasztva, küszöbön, vagy egy cserépben őrizgessük – hacsak nem szeretnénk, hogy rongálás nélkül jussanak be a lakásunkba, hanem rokonnál, jó ismerősnél, szomszédnál helyezzük el.
Családi házakban az udvaron ne hagyjunk értéktárgyakat (gépjárművek és kerékpárok legyenek a
garázsban, szerszámok egyéb tárolási helyeken);
Egy falnak támasztott és ottfelejtett létra megkönnyíthető az elkövető(k) dolgát;
A nyaralás időpontját, időtartamát és helyét ne posztoljuk ki a közösségi oldal üzenőfalán – hazaérkezésünk után kellemetlen meglepetésben lehet részünk;
Mindig figyeljünk a házról/lakásról/berendezésről készített fotók interneten történő posztolgatására,
hiszen könnyen felhívhatjuk anyagi helyzetünkre az elkövetők figyelmét;
Ne feledjük, egyes levelezőprogramok is folyamatosan jelzik tartózkodási helyünket, nem beszélve
a közösségi oldalakról – csodálatos információs bázis a lehetséges „elkövető(k)nek”!

Biztonságos nyarat kívánunk!
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály

