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Recomandările Poliției
pentru prevenirea jafurilor și tâlhăriilor
Siguranţa ta contează!
Țineți cont de următoarele:






 În locuri publice:
Evitaţi plimbările noaptea/la ore târzii în zonele mai puţin circulate sau prin locuri
neiluminate şi nesigure;
Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare (lănţişoare, brăţări, telefoane mobile,
etc.), demonstrînd persoanelor necunoscute valorile pe care le aveţi în posesie, puteţi
rămâne fără ele;
Țineţi-vă poşeta sau servieta sub braţul, care este opus traficului, în această manieră
hoţii prin smulgere nu vor putea acţiona;
Evitaţi (ca pieton sau conducător auto) situaţiile, provocările violente din stradă;
Dacă observaţi că sunteţi urmărit/urmărită, deplasaţi-vă prin zone intens populate,
chiar dacă acest lucru presupune schimbarea traseului şi adresaţi-vă primului poliţist
întâlnit. Nu ezitaţi să cereţi ajutor trecătorilor.

 În spațiile comune ale imobilelor:
 La intrarea în imobil (bloc locativ, instituţie, organizaţie, întreprindere, etc.) fiţi
foarte atenţi pentru a observa dacă în hol sau în zonele întunecate se află persoane
dubioase;
 Folosiţi orice motivaţie pentru a evita să urcaţi în lift cu persoane necunoscute,
instruiţi-vă în acest sens şi membrii familiei;
 Când ascensorul nu funcționează, fiţi atenţi la cei care urcă scările odată cu
dumneavoastră, păstraţi distanţa în timpul deplasării pentru a vă crea siguranţă;
 Evitaţi transportarea unor sume mari de bani/obiecte de valoare fără măsuri
corespunzătoare de siguranţă.
 În locuință:
 Nu permiteţi accesul persoanelor străine în locuinţă, indiferent de motivele invocate;
 Pentru reparaţii sau alte servicii urgente apelaţi doar la firme autorizate;
 Stabiliţi cu vecinii dumneavoastră măsuri comune de protecţie şi modalităţi de
intervenţie în caz de pericol.
 În sediul/teritoriul adiacent instituțiilor de învățământ:
 Instruiţi-vă copiii să nu deţină asupra lor obiecte de valoare când merg la şcoală;
 Instruiţi-vă copiii să fie prudenţi cu obiectele/bunurile personale;
 Dacă copiii observă persoane dubioase în vecinătatea instituţiei de învăţământ, să
anunţe imediat cadrele didactice sau personalul de pază;
 În cazul în care copilul dumneavoastră a fost agresat sau a fost martor la comiterea
unei infracţiuni, sesizaţi imediat Poliţia.
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În cazul în care integritatea corporală sau viaţa Vă sunt puse în pericol, renunţaţi la
bunurile vizate de agresor. Cea mai bună armă de apărare în cazul unui atac este
“strigătul”. Dacă sunteţi agresaţi, bătuţi în stradă, strigaţi cît mai tare după ajutor,
procedînd astfel, alertaţi persoanele din jur, iar agresorii vor fugi.
Concomitent, reţineţi cât mai multe semnalmente ale acestuia, şi anume:
• Înălţimea
• Trăsături caracteristice ale feţei
• Semne particulare
• Vestimentaţia
• Particularităţi de vorbire sau comportament.
Anunţaţi imediat Poliția, în cazul în care ați fost victima unui jaf/tâlhării şi
depuneţi o sesizare, în care să descrieţi cele întâmplate, la cea mai apropiată secţie,
sector sau post de poliţie.
Planificaţi-vă activităţile zilnice ținând cont de măsurile de siguranţă!
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