SENIOŘI, CHRAŇTE SE PŘED ZLOČINEM

Lstí a smyšlených legend, které pachatelé používají na seniory, je celá řada
a vznikají stále nové a rafinovanější.

Jak předejít zločinu
Na prvním místě je hlavní opatrnost a obezřetnost při kontaktu s neznámou osobou, komunikujte skrz
zavřené dveře a na ulici se nepouštějte s cizími lidmi do řeči. Pozor, pachatelé jsou lidé, kteří dobře
vypadají, jsou slušně oblečení, dokáží s vámi velmi hezky mluvit a dostat se vám takzvaně pod kůži.

Jak se chránit doma

Jak se chránit na ulici

vstupní dveře vždy zamykejte
dveře si
řetízkem

zabezpečte

bezpečnostním

nikdy neotvírejte dveře od bytu, zejména
cizím osobám
komunikujte
přes
zavřené
dveře
a informace od dotyčné osoby si nejprve
telefonicky ověřte

vyhýbejte se místům s větším výskytem
a pohybem osob
ukládejte si peníze a doklady odděleně,
zbytečně nenoste větší finanční hotovost
mějte kabelku, tašku, zavazadlo vždy pod
kontrolou
buďte velmi ostražití, pokud vás někdo
požádá o pomoc nebo finanční půjčku

dveře neotvírejte, ani když někdo požádá
o pomoc, přivolat ji můžete telefonem

při výběru peněz jednejte
zajistěte si raději doprovod

nikoho cizího nepouštějte do domu či bytu

používáte-li platební kartu, nepište si na ni,
ani na lísteček do peněženky PIN kód

Dejte si velký pozor při otvíraní vstupních dveří.
Měli byste je mít zajištěné bezpečnostním
řetízkem, aby se k vám nemohl bez pozvání
dostat nezvaný návštěvník. Pokud chce
pachatel získat to, pro co si přišel, a to jsou
většinou peníze nebo cenné věci, nedá se jen
tak lehce odradit a dokáže si vás mluvením
získat.

obezřetně,

při náhodném oslovení na ulici se držte
zásad nevím, neznám, nemám a nechci a s
nikým cizím nemluvte, i když to není příliš
slušné, ale v daný okamžik tím chráníte
hlavně sebe

CO DĚLAT, KDYŽ SE STANETE OBĚTÍ ZLOČINU
Zapamatujte si co nejvíce detailů o pachateli. Oznamte událost nejlépe ihned na linku 158
nebo využijte bezplatnou telefonní linku určenou seniorům 800 200 007, která je
v provozu každý den od 8.00 do 20.00 hodin. Před příjezdem policie neuklízejte, můžete
znehodnotit případné důkazy.

Další informace najdete na webových stránkách www.policie.cz

