ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„SFINŢII VOIEVOZI”
Str. Atelierului nr. 25, sector1, Bucureşti

Stimaţi părinţi şi dragi elevi,
Iată că vacanţa mare a sosit şi, odată cu ea şi timpul liber, călătoriile, joaca…, dar să nu
uităm că prudenţa ne va ajuta să ne bucurăm de frumuseţea verii… Aşa că vă oferim aici
câteva sfaturi pe care cei de la Poliţia capitalei ni le-au oferit, pentru a ne feri de pericole,
oriunde am fi:
1. ÎN TREN
 Nu încredinţaţi bunurile personale şi bagajele unor persoane necunoscute;
 Nu lăsaţi bagajele nesupravegheate;
 La urcare şi coborâre supravegheaţi atent bagajele şi buzunarele;
 Evitaţi să adormiţi în tren sau în sălile de aşteptare;
 Nu ţineţi la vedere bijuterii sau alte bunuri de valoare;
 La plata legitimaţiilor de călătorie nu expuneţi întreaga sumă de bani pe care o
deţineţi;
 Nu achiziţionaţi produse alimentare sau alte bunuri de la vânzătorii
neautorizaţi;
 Evitaţi “prieteniile” ocazionale şi nu vă lăudaţi cu bunurile sau valorile pe care
le aveţi asupra dumneavoastră ori cu achiziţiile personale;
 Cereţi să vi se prezinte şi verificaţi cu atenţie legitimaţiile persoanelor care
care îşi declină calităţi oficiale, reţineţi numele acestora şi instituţia din care
fac parte;
 Dacă aţi devenit victim unei infracţiuni, încercaţi să reţineţi cât mai multe
semnalmente ale infractorului şi nu ezitaţi să anunţaţi conductorul de tren şi
Poliţia Transpoturilor Feroviare din gara următoare.
2. LA ŞTRAND
 Mergeţi însoţiţi pentru orice activitate pe care o desfăşuraţi în apă;
 Verificaţi dacă mijloacele de salvare (colac, frânghie etc.) sunt la îndemână;
 Nu înotaţi singuri pe distanţe mari;
 Dacă aveţi ocazia, urmaţi cursuri de respiraţie, da salvare şi reguli de siguranţă
în apă. În toiul distracţiei pot să apară situaţii delicate în care trebuie să ştiţi
cum să acţionaţi;
 Aveţi grijă unde vă lăsaţi bunurile când intraţi în apă.

3. LA CUMPĂRĂTURI
 Nu purtaţi portmoneul în buzunarele exterioare ale vestimentaţiei, în sacoşă
sau la vedere, ci în poşete, borsete sau buzunare interioare;
 Evitaţi locurile aglomerate, dacă aveţi asupra dumneavoastră sume importante
de bani;
 Nu număraţi banii pe stradă sau când sunt mai multe persoane în jurul
dumneavoastră;
 Purtaţi la dumneavoastră numai strictul de bani necesar, iar dacă deţineţi sume
de bani mai mari, împărţiţi banii în mai multe buzunare, astfel încât atunci
plătiţi, cei din jur să nu poată observa teancurile de bancnote;
 Mare atenţie la persoanele care se îndreaptă cu predilecţie numai spre
raioanele unde este aglomeraţie.
4. PE STRADĂ / ÎN PARC
 Alegeţi cu grijă traseele pe care vă deplasaţi pe timpul nopţii, pe cât posibil,
nu circulaţi prin locuri slab illuminate, evitaţi parcurile, străzile pustii şi
terenurile virane;
 Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către indivizi care oferă spre vânzare
diverse produse, de obicei mai ieftine - puteţi deveni victimele unor tâlhării;
 Evitaţi să purtaţi la vedere, în mod ostentativ, bijuterii, bani, telefoane mobile
sau alte bunuri de valoare;
 Dacă vă simţiţi urmăriţi, traversaţi strada, apelaţi la trecători şi anunţaţi
Poliţia, sau sunaţi la 112;
 În caz de agresiune, strigaţi, alertaţi persoanele din jur, strigătul unei personae
care cere ajutor poate descuraja agresorii;
 Nu opuneţi rezistenţă, dacă agresorul v-a vizat numai geanta sau portmoneul –
viaţa dumneavoastră este mult mai valoroasă decât bunurile respective;
 Încercaţi să reţineţi cât mai multe semnalmente ale agresorului pentru a
facilita identificarea şi prinderea acestuia;
 Aveţi grijă de bunurile dumneavoastră, dacă participaţi la activităţi recreative
în parc.
5. DACĂ NAVIGAŢI PE INTERNET
 Pentru a vă proteja de hoţii de identitate, nu transmiteţi niciodată CNP-ul
dumneavoastră;
 Memoraţi toate parolele, nu le scrieţi şi nu le ţineţi asupra dumneavoastră;
 Nu daţi niciodată online informaţii, precum adresa, numărul de telefon, parole,
şcoala la care studiaţi, sau orice date personale;
 Nu acceptaţi niciodată să vă întâlniţi faţă în faţă cu cineva întâlnit on-line,
înainte să discutaţi cu părinţii, şi mergeţi însoţiţi la întâlniri;
 Nu răspundeţi niciodată la mesaje care conţin cuvinte urâte, sau cumva
îngrijorătoare sau ciudate;
 Nu intraţi niciodată în zone care taxează pentru servicii, fără să ceară în
prealabil permisiunea dumneavoastră;

Nu transmiteţi niciodată poze on-line.

