GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Forrás: internet

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. június havi bűnmegelőzési
hírlevélét olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend és Biztonság
Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv szerint
készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a későbbiekben
a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a címlistából
törölni fogjuk.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává.
Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve aktuálisan megtörtént
bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.
Cím: 9024 Gyõr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002
Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, BM: 21/15-69
E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu
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Forrás: https://www.dreamstime.com/

A hamarosan véget ér a digitális oktatás és kezdődik az annyira várt vakáció. A nyár a
gyerekek számára színes és izgalmas programokat, új barátokat, ismerősöket, felfedezetlen
helyeket tartogat majd, ez azonban sokszor a felnőtt felügyelet nélküli szabadsággal is együtt
jár. A gondtalan és problémáktól mentes nyár érdekében a kisebbek és nagyobbak számára
összegyűjtöttünk néhány tanácsot.
A szünetben megnövekedhet a fiatalok veszélyeztetettsége. Ez egyaránt igaz a közlekedési, az
otthoni és az egyéb balesetekre, de akár az áldozattá válásukra is. A tanítás befejezését
követően a gyermekek felszabadultabbá, esetenként óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak.
A családi beszélgetések során ezért érdemes az alábbiakra felhívni a gyerekek figyelmét:
Tudnivalók kisgyermekek számára:
 Idegenekben (még ha kedvesek is) ne bízz meg, és soha ne
menj velük sehová, még útbaigazítás céljából sem!
 Idegeneket ne engedj be, ha egyedül vagy otthon!
 Ismerd a segélyhívó telefonszámot (112), illetve szüleid
telefonszámát is!
Tudnivalók kamaszok számára:





Soha ne hivalkodj értékeiddel, azokat ne tartsd
jól látható helyen, és ne add oda idegeneknek!
Nyilvános helyen ne hagyd őrizetlenül a
táskádat, értékeidet! Az a legjobb, ha mindig
magad mellett tartod azokat.
Ha elmész otthonról, mondd meg szüleidnek,
hová mész, kivel találkozol, és körülbelül mikor
érsz haza!

Néhány tanács az internethasználó gyerekek számára
 Kezeld óvatosan azokat, akik a világhálón veszik fel veled a kapcsolatot! Nem
tudhatod biztosan, ki van valójában a profil mögött, akivel beszélgetni kezdesz.
 Gondold át, mit posztolsz meg a közösségi oldalakon! Ami egyszer felkerül (kép,
poszt, vélemény), az teljesen sohasem törölhető onnan.
 Ne tegyél közzé és ne ossz meg mással kihívó képet, idegennel pedig semmilyen
személyes információt (adatot, képet stb.)! Visszaélhetnek vele: zsarolhatnak vagy
zaklathatnak később velük.
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Figyelj rá: ha valaki azt kéri tőled, hogy mutasd meg a tested, vagy valamelyik
testrészed ruha nélkül, ne teljesítd ezt a kérést! Azonnal szólj erről egy számodra
megbízható felnőttnek!
Ha találkozni szeretnél valakivel, akit online ismertél meg, mindig szólj előtte
valamelyik szülődnek, és csak az ő engedélyével,
első alkalommal pedig szülői jelenléttel találkozz
vele!
Fogadd el, hogy szüleid biztonsági szűrőt
állíthatnak be a gépeden, ezzel felügyelve,
korlátozva a nethasználatodat! Ez a te érdekedet
szolgálja, használatukkal nagyobb biztonságban
lehetsz az online világban.
Forrás: https://nogradhont.hu/

Kérés minden közlekedő felé:
Közös felelősségünk, hogy a nyári szünetben is fokozottan odafigyeljünk a gyerekekre, akár
gyalogosan, akár kerékpárral közlekednek. Ők a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb
résztvevői a közlekedésnek: még nem
rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a
biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül
szükségesek, nem érzik a rájuk leselkedő
veszélyeket, és figyelmük sem mindig eléggé
koncentrált.
A
közlekedési
szabályok
megtanítása, a veszélyek tudatosítása és a helyes
Forrás: http://elms.hu/

magatartásminták átadása éppen ezért megóvhatja őket a balesetektől, sőt, akár életmentő is
lehet.
Tehát, mi felnőttek:
 A nyári hónapokban figyeljünk fokozottan a gyerekekre!
 Tanítsuk meg gyerekeinknek a legfontosabb közlekedési szabályokat!
 Tudatosítsuk bennük a lehetséges veszélyes helyzeteket!
 És a legfontosabb: mindig mutassunk jó példát számukra!

Szeptemberben mindenkit kipihenve, egészségesen várnak vissza az iskolák!

A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez
mindenkinek jó pihenést, valamint bűn- és balesetmentes
nyarat kíván:

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

