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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH BABĆ I
DZIADKÓW
Z okazji Ich święta, składamy naszym Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Na
stronach internetowych policji publikujemy wskazówki, które mogą pomóc seniorom w różnych
sytuacjach zagrożenia. Ważnym jest, aby wnuki, nie tylko dzisiaj pamiętały o swoich Babciach i
Dziadkach, ale dbały o nich na co dzień i pomogły im zaznajomić się z przygotowanymi przez
nas poradami.
B A B C I U !

D Z I A D K U !

będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez
wizjer i zapytaj;
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji,
elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był
on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z
sąsiadem mieszkającym obok;
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w
mieszkaniu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z
rodziny;
nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie
podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się ﬁrm a transakcje
zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom które telefonicznie podają się za
członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby
pośredniczące;
mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych
personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich
planach życiowych czy członkach rodziny

pamiętaj także, że policjanci nigdy nie proszą o pieniądze, ani też
karty kredytowe z pinem, jeśli spotkasz się z tego typu sytuacjami możesz
mieć pewność, że masz do czynienia z oszustami!

Skorzystajcie Państwo z naszych porad zawartych w dziale „Dla Seniora”. W tym miejscu przygotowany został zestaw
porad adresowanych do seniorów, przedstawiających podstawowe zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia
codziennego

