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Szybciej zapadający zmrok, mgła i opady deszczu to czynniki, które w czasie jesieni sprzyjają
włamaniom. Nie dajmy im szansy i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a
przede wszystkim zamykajmy nasze domy i mieszkania, nawet gdy wychodzimy tylko na chwilę.
Okazja często czyni złodzieja, więc nie dawajmy im okazji, a przede wszystkim pilnujmy się
wzajemnie. Najlepszym zabezpieczeniem bywa czujne sąsiedzkie oko.
Jesienna aura sprzyja włamywaczom. Do zdarzeń dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych oraz nocnych.
Włamywacze wykorzystują nieuwagę właścicieli, ich nieobecność lub sprzyjające włamaniom okoliczności takie, jak
szybciej zapadający zmrok, pogoda lub słabe zabezpieczenie pomieszczeń. Najczęściej łupem złodziei pada gotówka,
biżuteria, laptopy, narzędzia i urządzenia elektryczne. Włamywacze pozostawiają też zniszczone drzwi wejściowe lub
okna, co jest dodatkową uciążliwością dla okradzionych pokrzywdzonych.

Dlatego apelujemy, aby zawsze pamiętać o swoim dobytku i zabezpieczać go w sposób prawidłowy.
Pamiętajmy o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa i stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w przypadku
posiadania drzwi balkonowych i nisko usytuowanych okien, a także piwnic, garaży, komórek oraz altanek działkowych.
Bardzo ważne jest również zwracanie uwagi na osoby obce przebywające w określonym rejonie bez konkretnego celu i
prowadzące obserwację. Dotyczy to również samochodów nienależących do okolicznych mieszkańców, a zaparkowanych
lub przejeżdżających wolno w pobliżu posesji.
Pamiętajmy:
Wyjeżdżając, nawet na krótko, należy odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie. Miejsce, gdzie zgromadzony jest
cały dorobek naszego życia jest łakomym kąskiem dla przestępców chcących je splądrować.
W miarę możliwości przekaż klucze komuś bliskiemu, zaufanemu sąsiadowi lub przyjacielowi, aby ten doglądał
domu czy mieszkania oraz poproś go, by zbierał ulotki reklamowe spod Twoich drzwi, wieczorem zaś zapalił
światło.
Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką oraz w tzw. dobrych schowkach! Przed wyjazdem zamknij zawór wodny i
gazowy, aby uniknąć ewentualnej awarii. Nie pozostawiaj w drzwiach żadnych kartek.
Najbardziej narażone na włamania poprzez drzwi balkonowe są mieszkania umieszczone na parterze, warto
pomyśleć o zamontowaniu w nich dodatkowych zabezpieczeń – rolet antywłamaniowych, krat, dobrych klamek
czy zasuwek
Wychodząc z domu zamknij wszystkie okna i drzwi, także piwniczne i inne, przez które można dostać się do
mieszkania.
Pamiętajmy, że najlepszą ochroną przed złodziejem czy włamywaczem jest nasza czujność i rozwaga, a
także wzajemna pomoc sąsiedzka!

