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Bezpieczeństwo w miejscach publicznych

Pamiętajmy zawsze, że "okazja czyni złodzieja". Zanim wyjdziecie Państwo z domu, spójrzcie w lustro i sprawdźcie czy Wasza biżuteria nie
przyciągnie wzroku osoby czyhającej na łatwy łup i czy nie będziecie prowokować potencjalnego sprawcy do ataku?
Sprawdźcie także portfel lub torebkę. Czy nie posiadacie więcej gotówki aniżeli potrzebujecie? Czy koniecznie musicie Państwo brać ze sobą
wszystkie ważne dokumenty, klucze i czy musicie trzymać je w jednym miejscu?
Gdy wychodzicie, trzymajcie torebkę i siatki przy sobie, portfel włóżcie w bezpieczne miejsce – takie aby nie był on widoczny dla innych.
Pieniądze najlepiej rozmieścić jest w różnych kieszeniach.
Jeżeli musicie Państwo w późnych godzinach, wieczorem samotnie chodzić po ulicach – ZACHOWAJCIE PAŃSTWO SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOSĆ! Wystrzegajcie się krótkich uliczek, przejściowych bram, terenów zakrzewionych – w szczególności gdy nie są oświetlone.
Unikajcie zaciemnionych przejść podziemnych. Bądźcie przez cały czas czujni, nawet gdy już dojdziecie szczęśliwie do domu. Przygotujcie
sobie wcześniej klucze, aby w razie konieczności szybko się schronić w klatce schodowej lub w mieszkaniu.
Na wypadek ataku bądźcie Państwo gotowi krzyczeć tak głośno, jak tylko potraﬁcie – alarmując w ten sposób otoczenie.
1.
Nigdy nie zawierajcie Państwo przypadkowych znajomości na ulicy, w sklepie – przystojny i kulturalny mężczyzna czy też atrakcyjna kobieta –
mogą być członkami grupy przestępczej! Coraz częściej nawet dzieci wykorzystywane są do wabienia potencjalnych oﬁar!
2.
Dokonując zakupów, zawsze uważajcie Państwo na portfel, torebkę, siatki itp.!
3.
Unikajcie Państwo korzystania z wszelkich podejrzanych usług świadczonych na ulicy, takich jak: wróżenie, gry hazardowe, okazyjne
możliwości zakupu lub sprzedaży walut, złota itp.!
KRADZIEŻE KIESZONKOWE
Kradzieże kieszonkowe stają się plagą. Dokonywane są przede wszystkim w środkach komunikacji miejskiej jak i na placach handlowych.
Wykrywalność tych spraw jest niewysoka, co wynika z faktu, że kieszonkowcy nie zostawiają praktycznie żadnych śladów, a stosowane przez
nich sposoby i rekwizyty skutecznie odwracają uwagę pokrzywdzonych i ewentualnie świadków.
Kieszonkowcy działają przeważnie w grupach kilkuosobowych, w skład których mogą wchodzić również dzieci i kobiety, często elegancko
ubrane. Szczególnie łatwo oﬁarami oﬁarami złodziei kieszonkowych padają mężczyźni trzymający portfele w tylnej kieszeni spodni oraz kobiety
z torebkami przewieszonymi przez ramię.
KRADZIEŻE KIESZ0NKOWE – TECHNIKI DZIAŁANIA KIESZONKOWCÓW
"NA KOSĘ"
kradzież dokonywana jest przez przecięcie kieszeni, torebki czy siatki itp.
"ZZA PARAWANU"
sprawca dla ukrycia swego działania posługuje się płaszczem przewieszonym przez rękę.
"SZTUCZNY TŁOK"
sprawcy usypiają czujność oﬁary, popychając ją i aranżując ścisk wokół niej.
"UWAGA – ZŁODZIEJE " lub "UWAGA NA PORTFELE"
taki okrzyk sprawia, ze każdy odruchowo sięga po portfel, wskazując – obserwującym go złodziejom – miejsce, gdzie go ukrył.
KOBIETY:
•
powinny przechowywać niewielkie kwoty pieniędzy w kilku miejscach;
•
rzeczy wartościowych i portfela nie powinny nosić w reklamówkach (łatwo je przeciąć)
•
jeśli nosi się pieniądze, dokumenty i klucze w torebce, powinny one być chowane w przegródce z dodatkowym zapięciem
•
w miejscach o dużym natężeniu ruchu, torebka powinna być trzymana szczególnie mocno, tak aby nie zwisała swobodnie, tylko znajdowała się
z przodu
•
w trakcie zakupów starać się nie prezentować zawartości portfela
•
kasując bilet w autobusie nie należy kłaść jednocześnie torebki na siedzeniu
MĘŻCZYŹNI:
•
nie powinni nosić portfela ani w tylnej kieszeni spodni, ani w bocznych kieszeniach marynarki lub płaszcza
•
powinni mieć dodatkową – umieszczoną w nietypowym miejscu – kieszeń przeznaczoną na pieniądze
•
nie powinni nosić portfela tak grubego, że widać go niezależnie od tego, w której jest kieszeni
•
nie powinni nosić portfela w lewej wewnętrznej kieszeni marynarki (wskazanym było by przełożenie do prawej)
•
w publicznych miejscach powinni pamiętać o zapięciu marynarki i płaszcza, gdy obie ręce są zajęte np. trzymaniem bagażu
W opracowaniu wykorzystano:
•
"Policja i każdy z nas...w trosce o bezpieczeństwo - wademekum bezpieczeństwa osobistego i mienia" wyd. BOG&ART
•
"Poradnik – jak unikać zagrożeń?" wyd. MSWiA, WSPol Szczytno, 2007
•
"Poradnik – jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?" wyd. MSWiA, WSPol Szczytno, 2007

