MINDENSZENTEK és HALOTTAK
NAPJA
Bűnmegelőzési tanácsok az emlékezés időszakára

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan látogatnak el szeretteik
sírjához emlékezni, virágot elhelyezni, gyertyát gyújtani.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya fontosnak tartja,
hogy felhívja a hozzátartozók figyelmét értékeik fokozottabb védelmére.
Annak érdekében, hogy zavartalanul teljen a megemlékezés, fogadja meg
tanácsainkat!
 Amennyiben tömegközlekedési eszközzel megy a temetőbe - különösen a
fel-, és leszálláskor - figyeljen értékeire, a kézi- és válltáskáját szorítsa
testéhez és azt mindig tartsa maga előtt!
 Az értékeit tartsa táskája és ruhája belső zsebében!
 Sírrendezés közben is figyeljen értékeire, táskáját ne hagyja őrizetlenül!
 Amennyiben autóval közlekedik, lehetőség szerint őrzött helyen parkoljon!
Ha erre nincs lehetőség, jól látható, kivilágított helyen hagyja autóját!
 Győződjön meg arról, hogy bezárta a gépkocsit, bármilyen rövid időre
hagyja is el a járművet. Ha van az autóban beépített vagy egyéb
mechanikus lopásgátló eszköz, használja! Az indítókulcsot és a gépjármű
iratait tartsa magánál biztonságos helyen!
 Ne hagyjon értéket a gépjármű utasterében!
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 Ha hosszabb időre elutazik az ünnepek alatt, gondoskodjon a postaláda
ürítéséről és kérje meg barátját, ismerősét, szomszédját, hogy időnként
ellenőrizze a házát, lakását!
 Közösségi oldalakon ne posztoljon arra utaló információt, hogy otthona
őrizetlenül marad.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, hívja a 107-es vagy 112-es központi
segélyhívószámot!

Békés, kegyeletteljes megemlékezést kíván a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!
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