
PESTE CÂTEVA SĂPTĂMÂNI VA ÎNCEPE VACANȚA DE VARĂ!
În vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare a elevilor  în activităţi

infracţionale pe perioada de vară, polițiștii locali, vă reamintesc câteva sfaturi preventive:

Dacă sunteţi singuri acasă:

 Nu deschideţi niciodată uşa necunoscuţilor, chiar dacă vă spun că sunt trimişi de

părinţii voştri. Uşa trebuie să fie mereu încuiată şi asigurată cu lanţul de siguranţă;

 Sunaţi/mergeţi la un vecin de incredere in cazul in care vă este frica, vă simtiţi

amenintati sau aveţi o urgenta.

Atunci când intraţi pe Internet:

 Nu intraţi pe site-uri nepotrivite pentru vârsta voastră;

 Nu instalați programe pe care nu le cunoașteti; Nu dați parola nimănui, cu excepția

părinților sau al celui care răspunde de voi;

 Nu daţi niciodată date personale (nume, adresa) sau fotografia celor cu care

corespondaţi pe Internet;

 Nu stabililţi intalniri cu persoane pe care le cunoasteţi doar de pe Internet;

 Respectați mereu recomandările în privința navigării pe Internet date de părinți sau

profesori – ele sunt facute pentru siguranţa voastră.

Dacă ieşiţi la joacă:

 Înainte de a pleca undeva cereţi voie părinţilor sau bunicilor, spunându-le unde

mergeţi, cu cine, cum ajungeţi acolo şi când vă întoarceţi;

 Nu afişaţi la vedere cheia de la intrare în locuinţă, bani sau telefonul mobil;

 Nu vă indepartaţi de locurile pe care le cunoasteţi, s-ar putea sa nu mai stiţi sa vă

intoarceţi;

 Strada este periculoasă. Găsiţi alte locuri de joacă şi staţi departe de stradă;

 Nu mergeţi singuri să cumpăraţi ceva, mai ales după lăsarea intunericului;

 Nu intraţi în scara blocului sau în lift cu persoane pe care nu le cunoaşteţi;

 Nu vă apropiaţi şi nu urcaţi în autoturismele unor persoane necunoscute;

 Aveţi curaj să spuneţi NU necunoscuţilor. Trebuie să ştiţi că pentru a scăpa de un

pericol care vă ameninţă puteţi ţipa, fugi sau chiar lovi.



Atunci când plecaţi cu părinţii/rudele în vacanţă:

 În locuri aglomerate, nu vă îndepărtaţi de părinţi/rude;

 Cereţi întotdeauna voie atunci când plecaţi undeva;

 Nu vă apropiaţi atunci cand sunteţi singuri de lacuri, rauri, canale, piscine sau orice

alta sursa de apa;

 În cazul in care v-aţi rătăcit, apelaţi la un polițist, salvamar sau un adult .

Respectați regulile de circulație:

 Circulaţi doar pe trotuar!

 Pe drumurile unde nu există trotuare, circulaţi întotdeauna pe partea stânga, cât

mai aproape de marginea drumului, astfel ca maşinile care circulă pe partea

carosabilă să vină din faţa voastră.

 Dacă circulaţi cu bicicleta, evitaţi zonele aglomerate şi arterele principale cu trafic

mare.

 Nu circulaţi cu rolele pe partea carosabilă, ci numai în locuri special amenajate

(parcuri) sau pe trotuare!

 Nu staţionaţi pe bordura trotuarelor deoarece vă puteţi dezechilibra şi ajunge în

faţa maşinilor!

Traversarea străzii se face numai pe trecerea de pietoni! Nu fugiţi pe trecerea de

pietoni, opriţi-vă pe marginea acesteia şi aşteptaţi ca maşinile să se oprească pentru

a vă permite traversarea!

 Acolo unde sunt instalate semafoare, veţi aştepta cu răbdare apariţia luminii de

culoare verde şi veţi traversa numai pe această culoare!

 ATENTIE! Daca se apropie de trecerea de pietoni maşinile poliţiei, salvării sau

pompierilor, NU TRAVERSAŢI, chiar daca semaforul arata culoarea verde.




