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Police Mail 2017

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

ELKEZDŐDÖTT A SZÜNIDŐ – VIGYÁZZUNK A GYERMEKEKRE!
NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS:

• Ha megoldható, érdemes összefogni rokonokkal, barátokkal, esetleg megbízható szomszéddal, aki segítséget nyújt a gyerekek felügyeletében. Ne hagyják
őket egyedül illetve csapatostól csellengeni, hiszen ilyenkor számtalan veszély
leselkedhet rájuk.
• Feltétlenül beszéljék meg a gyermekkel, hogy ha valamilyen baj történne, kihez
és hová fordulhat segítségért. Ismerje a 112-es központi segélyhívószámot.
• Mindig legyen információjuk a gyermek hollétéről, társaságáról.
• A biztonságos internethasználatra a nyári szünidőben is ﬁgyelni kell!
A www.bulisbiztonsag.hu vagy a www.police.hu rendőrségi honlapon is találhatók ezzel kapcsolatos hasznos tanácsok.
• Ha gyanús személyre ﬁgyelnek fel a lakókörnyezetben, ﬁgyeljék meg, és jelezzék az esetet a rendőrségnek. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy lehetőleg
soha ne álljanak szóba idegenekkel, ne fogadjanak el tőlük semmit.
• Amennyiben a gyerek elmegy otthonról, csak a legszükségesebb dolgok legyenek nála.
• Abban az esetben, ha a gyermek egyedül megy valahová, ismerje a közlekedési szabályokat és a biztonságos útvonalakat - akár
gyalogosan, akár kerékpárral, akár gördeszkával közlekedik
• Ha az utcán veszélyben érzi magát (például valaki követi, zaklatja), kérjen hangosan segítséget a járókelőktől, menjen be egy
boltba, közintézménybe, szólítsa meg az egyenruhás rendőrt.
• Arra is fel kell hívni a ﬁgyelmet, hogy csak strandon vagy arra kijelölt helyen szabad fürdőzni.
Lehetőleg olyan helyet válasszanak, ahol van úszómester, és az elsősegély-nyújtás is biztosított!
• Ha a ﬁatalok valamilyen késői időpontban megtartott programon szeretnének részt venni, csak
csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében engedjük el őket. Ilyen esetekben is kerüljék a rosszul
kivilágított, elhagyatott helyeket!

BIZTONSÁGOS
SZÓRAKOZÁS PROGRAM

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottsága és Bűnmegelőzési Osztálya a fesztiválszezon megkezdésével
összefüggésben
tartott sajtótájékoztatót neves művészek, híres emberek,
sportolók támogatásával. Céljuk volt, hogy a nyári időszakban bekövetkező balesetek, a
szórakozáshoz, fesztiválszezonokhoz köthető jogsértések, az
áldozattá válás megelőzésének
elkerülésére hívják fel a ﬁgyelmet
különféle speciális promóciós
termékek (poháralátét, hőálló
pohár) bemutatásával.

IX. TANÉVZÁRÓ,
SZÜNIDŐT INDÍTÓ
BIZTONSÁGI
JUNIÁLIS

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság évek óta kiemelten kezeli a diákok
nyári szünidőre történő felkészítését. A
megyei Bűnmegelőzési Osztály 2017. június 14-én immár kilencedik alkalommal
tartotta meg tanévzáró- szünidőt indító
biztonsági juniálisát, idén az egészséges
életmód jegyében. A rendezvény a Generációk biztonsága- a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott - nyertes
pályázat eredményeként, a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, a Szolnoki Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Szegedi Vízirendészeti Őrse, a
SZTE orvostanhallgatói, valamint a programoknak helyet biztosító szegedi
Vadaspark támogatásával jött létre.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Központi segélyhívó:
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