
•	 w	 środkach	 komunikacji	 publicznej/
	 sklepie,	 tam	gdzie	panuje	 tłok	 trzymajcie	
	 torebkę	przed	sobą,	zawsze	zapiętą,

•	 szczególną	 ostrożność	 zachowujcie	
	 podczas	 wsiadania	 i	 wysiadania	 ze	
	 środków	 komunikacji,	 wtedy	 bowiem	
	 podróżny	 narażony	 jest	 najbardziej	 na	
	 kradzież	 bagażu,	 portfela,	 telefonu	
	 komórkowego	 lub	 innych	 wartościowych	
	 przedmiotów,

•	 wsiadając	 do	 pustego	 autobusu,	
	 tramwaju	 czy	 pociągu	 zajmujcie	
	 miejsce	 blisko	 kierowcy,	 ewentualnie	
	 w	 gronie	 pasażerów	 wzbudzających	
	 zaufanie	 (np.	 rodziny	 z	 dziećmi,	 osoby	
	 starsze),

•	 wychodząc	 na	 zakupy	 miejcie	 Państwo	
	 przygotowane	 drobne	 pieniądze,	 tak	 aby	
	 nie	wyjmować	za	każdym	razem	portfela,

•	 przebywając	 w	 szpitalu,	 wartościowe	
	 rzeczy	przechowujcie	w	depozycie.

Szanowni Państwo.
	 Gdy	 zostaliście	 zaatakowani,	
w	miarę	możliwości	oceńcie	sytuację.

•	 czy	warte	jest	narażanie	życia	i	zdrowia	dla	
	 rzeczy,	które	chcą	zabarć	Wam	napastnicy?

•	 czy	 macie	 szanse	 obrony	 przed	
	 napastnikiem,	czy	sobie	z	nim	poradzicie?

•	 czy	 wzywanie	 pomocy	 będzie	 skuteczne?	
	 (w	 przypadku	 gdy	 z	 góry	 wiadomo,	
	 że	wezwanie	 nic	 nie	 da,	 bo	 np.	 brak	 jest	
	 osób	 mogących	 jej	 udzielić,	 nie	 powinno	
	 się	 tego	 robić	 -	 może	 to	 spotęgować	
	 agresję).

Seniorzy
Bezpieczeństwo osób starszych
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Poza miejscem zamieszkania

•	 unikajcie	 noszenia	 przy	 sobie	 dużej	
	 gotówki,

•	 rzeczy	 najcenniejsze	 oraz	 dokumenty	
	 i	 pieniądze	 postarajcie	 się	 mieć	 przy	
	 sobie,	 nie	 w	 torebce;	 przy	 próbie	 jej	
	 wyrwania	łatwiej	będzie	Państwu	oddać	ją	
	 sprawcy,	 unikając	 w	 ten	 sposób	
	 fizycznego	starcia,

•	 unikajcie	 nocnych	 spacerów;	 jeśli	 już	
	 musicie	 poruszać	 się	 nocą	 to	 omijajcie	
	 ciemne	 zaułki,	 przejścia	 podziemne,	
	 nieoświetlone	 parki,	 czy	 dzielnice	
	 szczególnie	 niebezpieczne;	 nie	 mając	
	 samochodu	 lub	 towarzystwa	 dobrych	
	 znajomych	skorzystajcie	lepiej	z	taksówki,

•	 nie	zawierajcie	na	ulicy	znajomości	i	nie	
	 pozwalajcie	 odprowadzać	 się	 do	 domu	
	 osobom	 obcym;	 nie	 korzystajcie	 też	
	 z	 ofert	 podwiezienia	 przez	 takie	 osoby,

•	 u	 fryzjera,	 w	 parku,	 na	 cmentarzu,	
	 w	 sklepie,	 nie	 pozostawiajcie	 toreb	 lub	
	 siatek	 z	 pieniędzmi	 i	 dokumentami	 bez	
	 nadzoru	–	nawet	na	chwilę,



Szanowni Państwo.
Wasze	 bezpieczeństwo	 w	 dużej	
mierze	zależy	od	Was.	Gdziekolwiek	
jesteście	bądźcie	ostrożni	i	rozważni.

W domu/mieszkaniu

•	 zawsze	 wchodząc	 do	 mieszkania	
	 zamykajcie	za	sobą	drzwi	wejściowe,

•	 nie	 wpuszczajcie	 obcych	 do	 mieszkania,
	 sprawdzajcie	 tożsamość	 nieoczekiwanych	
	 „gości”	 wykorzystując	 do	 tego	 wizjer,	
	 łańcuszek	zabezpieczający	–	pytajcie	kim	
	 są,	jaką	firmę	reprezentują,	potwierdzajcie	
	 to	telefonicznie,

•	 w	przypadku	wezwania	ekip	naprawczych	
	 czy	przeglądów,	konserwacji,	 remontów	-	
	 nie	 bądźcie	 w	 domu	 sami;	 poproście	
	 o	obecność	kogoś	z	rodziny,	przyjaciółkę	czy	
	 sąsiadkę,

•	 nie	wsiadajcie	do	windy	z	nieznajomymi,

•	 wracając	do	domu,	rozważcie	czy	otwierać	
	 drzwi	 swojego	 mieszkania,	 kiedy	 na	
	 Waszym	piętrze	znajdują	się	obce	osoby;	
	 może	 wtedy	 lepiej	 zadzwonić	 do	 drzwi	
	 sąsiada,

•	 gdy	wpuście	oszustów	do	środka	i	później	
	 poznacie	 ich	 zamiary	 -	 nie	 reagujcie	
	 panicznie;	 dokładnie	 zapamiętajcie	 ich	
	 twarze	 i	 ubiór;	 mogą	 być	 niebezpieczni;	
	 spróbujcie	 pod	 pozorem	 pożyczenia	
	 pieniędzy	pójść	do	sąsiada	i	tam	dyskretnie	
	 wezwać	 pomoc	 lub	 po	 wyjściu	 oszustów	
	 z	mieszkania	zadzwońcie	po	Policję,

•	 wychodząc,	sprawdzajcie	czy	okna	i	drzwi	
	 są	zamknięte.

uWaga na oszustóW

•	 pomysłowość	
	 oszustów	nie	ma	
	 granic;	podają	się	za	
	 przedstawicieli	
	 różnych	instytucji	
	 lub	akwizytorów,	
	 doręczycieli	
	 przesyłek,	
	 inkasentów	
	 pobierających	
	 opłaty	za		
	 energię	
	 elektryczną,		
	 gaz	 czy	 wodę;	 po	 wejściu	 do	mieszkania	
	 wykorzystują	 nieuwagę	 domownika,	
	 penetrują	 pomieszczenia	 i	 kradną	 pienią-
	 dze	 bądź	 inne	 cenne	 przedmioty;	 mogą	
	 też	 wyłudzać	 zaliczki	 na	 poczet	
	 świadczonych	usług,

•	 wyłudzają	pieniądze	podając	się	za	osoby	
	 dotknięte	przez	los;	przedstawiają,	że	ktoś	
	 z	ich	rodziny	jest	ciężko	chory	(najczęściej
	 dziecko);	proszą	o	wsparcie,

•	 dzwonią	 podszywając	 się	 pod	 członka	
	 rodziny	 np.	 wnuka	 i	 proszą	 o	 pilne	
	 pożyczenie	gotówki;	informują,	że	nie	mogą	
	 odebrać	 pieniędzy	 osobiście	 i	 wyślą	
	 znajomego;	 w	 umówionym	 terminie	
	 i	miejscu	pojawia	się	opisana	osoba,	która	
	 w	 imieniu	 rzekomego	 członka	 rodziny	
	 odbiera,	

Pamiętajcie PaństWo:

•	 bądźcie	 ostrożni	 w	 kontakcie	 z	 nieznajo-
	 mymi,

•	 unikajcie	podpisywania	umów,	dokonywa-
	 nia	 okazyjnych	 zakupów	 od	 osób,	 które	
	 niezapowiedzianie	 odwiedzają	 Was
	 w	 domu.	Niech	 to	 będą	 przemyślane	 na	
	 spokojnie	decyzje,

•	 nigdy	nie	przekazujcie	pieniędzy	osobom,
	 których	nie	znacie,

•	 nie	 ufajcie	 osobom,	 które	 telefonicznie
	 podają	się	za	krewnych	lub	ich	przyjaciół,

•	 zawsze	potwierdzajcie	„prośbę	o	pomoc”,	
	 kontaktując	 się	 osobiście:	 wykonajcie	
	 telefon	lub	skontaktuj	się	bezpośrednio,

•	 gdy	 ktoś	 dzwoni	 przedstawiając	 się	 jako	
	 członek	 rodziny	 i	 pojawia	 się	
	 jakiekolwiek	podejrzenie,	że	to	może	być	
	 oszustwo	koniecznie	powiadomcie	Policję.	

(nr tel. 997 lub 112)!


