GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Forrás: https://www.facebook.com/BRFK-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Port%C3%A1l-1625295504364187

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. április 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, bátran felhasználhatja – a forrás
megjelölésével! – 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.
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Biztonságban a lakásban, egyedül van otthon a gyermek
A hétköznapokban gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amikor kénytelenek vagyunk
gyermekünket egyedül otthon hagyni. Akadhat olyan elintéznivaló, ahová nem vihetjük
magunkkal, vagy a gyerek karanténba kerül, nekünk pedig munkába kell menni, és nincs, aki
vigyázzon rá. Minden szülőben felmerül ilyenkor a kérdés, hogy vajon magára hagyhatja-e a
gyerekét/gyerekeit otthon, egy vagy több órára, akár egész napra. Vajon mit kezd magával a
kiskamasz felnőtt felügyelet nélkül? Egyáltalán, honnan lehet azt tudni, hogy egy gyerek
mikor van abban a korban, amikor már egyedül lehet hagyni?
Erre a kérdésre nem válaszolhatjuk egyszerűen csak azt, hogy ez a gyermek fejlettségétől
függ. Nagyon fontos a szülők aktív közreműködése is. Egyrészt a jó és bizalmi kapcsolatuk és
a nyitott kommunikáció a gyerekkel, másrészt, hogy már korán felelősségtudatra nevelik őt.
Jogi szempontból ugyan nincs arra nézve egységes szabályozás, hogy mennyi idős kortól és
mennyi időre hagyhatjuk otthon a gyerekeket egyedül, azonban szem előtt kell tartanunk azt,
hogy a kiskorú felügyeletéért a szülő a felelős. Kiskamasz korra általában már van annyira
érett egy gyerek, hogy akár hosszabb-rövidebb időre otthon maradhat, de fontos, hogy jól
ismerjük gyermekünk viselkedését, szabálytudatát, félelmeit. Fontos, hogy bízzunk a
gyermekünkben, de készítsük is fel őt erre a helyzetre!
Az alábbiakban adunk pár tippet a szülőknek, hogy miként készüljenek fel rá, ha egyedül kell
otthon hagyni az utódot, és néhány jó tanácsot az egyedül otthon maradó gyerekeknek:

Tippek szülőknek:
A gyerekeket érdemes már egész kiskorától önállóságra szoktatni. Legyenek olyan háztartási
feladatok, amelyeket rábízunk, amit mindig neki kell elvégeznie, esetleg olyan élőlény
(növény, vagy kisállat), amelyet csak ő gondoz. Ezzel korán megtanulja, hogy felelősséget
vállaljon a cselekedeteiért. Fontos, hogy mindig megdicsérjük, ha jól végzi a munkáját, és
segítsünk neki, ha nem boldogul, esetleg hibázik. Ezzel elérhetjük, hogy mindig őszintén
elmondja, ha valamilyen problémája van, illetve tudni fogja, hogy számíthat ránk a bajban is.
Megtanulhatja továbbá, hogy a tetteinek mindig van következménye. Még a legnagyobb
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bizalom esetén sem tudhatjuk, hogy egy gyerek unalmában vagy kíváncsiságból mihez kezd.
Fontos átgondolni tehát a következőket:
legyen az otthonunk gyermekbarát: a biztonságos otthon nagyban csökkenti a
balesetveszélyt, így nyugodtabban hagyhatjuk egyedül a gyermeket,
győződjünk meg róla, hogy nincsenek veszélyes elektromos berendezések, eszközök a
lakásban, illetve, hogy a gyerekek tudják-e a készülékeket biztonságosan használni,
ellenőrizzük, hogy a zárak (ajtókon, ablakokon is) megfelelően működnek-e,
semmiképpen se hagyjunk a gyermek számára elérhető vagy látható helyen veszélyes,
mérgező anyagokat, gyógyszereket (ezek mindig legyenek elzárva),
ha van medencénk, vagy bármilyen vízgyűjtőnk, az gyermekbiztosan legyen letakarva.
Nagyon fontos átbeszélni a lehetséges helyzeteket, és lefektetni a fő szabályokat, mielőtt
először egyedül hagyjuk őt otthon. Ha a szabályalkotásba bevonjuk a gyereket is, akkor
nagyobb eséllyel be is tartja azokat. Hasznos dolog előre tisztázni például, hogy mi a teendő,
ha csöngetnek az ajtónál, ha szól a telefon, hogy áthívhat-e barátokat, mivel töltheti az idejét,
mik a tiltott és/vagy veszélyes tevékenységek. Készítsük fel őt az olyan váratlan helyzetekre
is, mint például vihar, áramkimaradás vagy tűz. A gyermek számára is jól látható helyen
legyen kiírva az összes szükséges telefonszám (beleértve a segélyhívókat is), amiket hívhat,
ha baj van. Tanítsuk meg neki, hogyan kérhet telefonon segítséget! Mindig legyünk
elérhetőek telefonon. Győződjünk meg arról, hogy a telefonon, számítógépen, tv-n a
szükséges korlátozások be vannak-e állítva. A legjobb, ha van egy megbízható szomszéd, aki
néha rá tud nézni a gyerekekre, esetleg vészhelyzet esetén be tud jutni a lakásba. Hazaérkezve
mindig beszéljük meg, hogy mi történt otthon amíg távol voltunk, és legyünk büszkék
talpraesett gyermekünkre.
Tippek gyereknek:
Maradj otthon, és időközönként hívd fel a szüleidet! Legyél te is elérhető, ha ők
telefonálnak!
A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van, használd a biztonsági láncot is!
Soha ne engedj be idegent a lakásba! A barátaidat is csak akkor, ha azt a szüleiddel előre
megbeszélted!
Bárki is van az ajtóban, vagy hív telefonon, soha ne mondd el, hogy egyedül vagy otthon.
Mondhatod például, hogy „apa éppen fürdik”, „anya pont alszik” vagy „dolgozik a
gépen, majd megmondom neki, hogy keresték”. Még ha egy barátod is hív át, mondd,
hogy meg kell kérdezned először a szüleidet.
Ha bármi rendkívüli történik, azonnal hívd a szüleidet, vagy a 112-es segélyhívót!
Az ismeretlen hívószámot ne vedd fel!
Internetes felületen se mondd el senkinek, hogy senki sincs otthon rajtad kívül!
Ha internetezel, kerüld az ismeretlen emberekkel történő kapcsolatfelvételt!
A közösségi felületeken se áruld el senkinek hol laksz, ne kapcsolj kamerát, ne fotózd,
videózd a lakást!
Veszélyhelyzet esetén (pl. rosszullét, baleset, tűz stb.) hívható egységes segélyhívó szám:
112
Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a következőket kell elmondanod:
-Mi történt?
-Mikor történt?
-Hol történt?
-Kivel történt?
-Hogyan történt?
Ha a hívásfogadó mást is kérdez, akkor próbálj meg nyugodtan, érthetően válaszolni.
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További hírekért, hasznos tanácsokért kövessen minket a Facebook oldalunkon is:

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
08000/316-15/2021.ált.

