
GHID DE BUZUNAR
cu informaţii practice pentru siguranţa
ta şi a proprietăţii tale





Recomandările noastre

Nu divulga datele personale

Ai grijă de lucrurile care îţi
aparţin



Măsuri de pus în practică





� Din discuţiile cu persoane condamnate pentru
furturi din locuinţe









Nu divulga datele personale.
Siguranţa în mediul online



Nu divulga datele personale.



Ai grijă de bunurile tale
Cu siguranţă aţi auzit despre persoane cărora
le-au fost sustrase genţile sau telefoanele. În
fapt, şansele de a vi se întâmpla acest lucru
sunt mici. Există însă foarte multe reguli pe
care dacă le respectaţi reduceţi la ZERO
neşansa de a deveni victima unui hoţ.



� Gândeşte-te la traseul pe care să îl
parcurgi, mai ales dacă eşti singur şi
transporţi bagaje voluminoase pe timp de
noapte. Evitaţi zonele întunecate şi slab
iluminate.

Fii atent la persoanele din jurul tău.

Ţine bunurile de valoare în buzunare adânci
sau care se închid cu fermoar.

�

�



Nu lăsa la vedere bunuri de valoare

Furturile din autoturisme sunt de obicei furturi
oportuniste. Bunurile lăsate în interiorul
maşinilor, la vedere, atrag ca un magnet hoţii.
Sunt dese situaţiile în care acţiunea
infractorilor este uşurată şi de faptul că şoferii
lasă portierele neasigurate.

Cert este că acest tip de infracţiune este uşor
de prevenit dacă sunt respectate câteva reguli
uşor de pus în practică.

Regula numărul 1:

Regula numărul 2:

Regula numărul 3:

Asigură permanent
maşina prin încuierea portierelor şi
închiderea geamurilor şi a portbagajului –
chiar dacă pleci doar pentru câteva
minute. Risti să rămâi uimit de cât de
repede au acţionat hoţii.

Nu lăsa bunuri la
vedere în autoturism chiar dacă sunt de
valoare sau nu. Majoritatea furturilor sunt
favorizate de un astfel de comportament
al proprietarului. Telefoanele mobile,
sistemele de navigaţie, genţile/borsetele
sunt vizate în mod special.

Alege cu grijă locul
unde parchezi. Este de preferat o zonă
circulată, bine iluminată sau în spaţiile cu
supraveghere video. Aceste locuri oferă
un mai mare nivel de siguranţă.



Nu lăsa bunuri
de valoare în mașină



GHIDURI DE BUZUNAR

Colecţia UN OM PREVENIT ESTE UN OM SALVAT

Colecţie realizată de:
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Prevenire a Criminalităţii

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
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