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Jak co roku Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przedświątecznych
zakupów. Podczas zakupów uważajmy na kieszonkowców i oszustów, a podczas podróży na
spieszących się kierowców. Lotniskowi policjanci przypominają najważniejsze zasady
prawidłowych zachowań na ten szczególny czas, aby święta minęły nam w spokojnej i
bezpiecznej atmosferze.
Podczas zakupów łatwo można paść oﬁarą kieszonkowców. Starajmy się unikać szczególnie zatłoczonych miejsc,
jednocześnie zwracając uwagę, czy nie znaleźliśmy się w tzw. „sztucznym tłoku”, w którym nietrudno o utratę portfela.
Wzmożoną uwagę i podobne zasady ostrożności zachowajmy również w środkach komunikacji publicznej, a także na
lotniskowych parkingach. Bezwzględnie pamiętajmy o domykaniu szyb w autach i niepozostawianiu wewnątrz rzeczy,
które mogą skusić potencjalnego złodzieja. Pamiętajmy też o dobrym zabezpieczeniu roweru.
Pamiętajmy, by podczas płacenia za zakupy, nie pokazywać większej ilości gotówki. Dbajmy o to, by torebka
znajdowała się zawsze z przodu, w zasięgu naszego wzroku, natomiast portfel był schowany w głębiej położonej
przedniej kieszeni. Cennych przedmiotów i dokumentów nie zostawiajmy w okryciach wierzchnich, które wiosną chętniej
zdejmujemy i niejednokrotnie umieszczamy np. na ławce, od której się oddalamy. Złodzieje chętnie wykorzystują takie
sytuacje.
Przed świętami wiele ﬁrm oferuje „szybkie pożyczki gotówkowe” na świąteczne zakupy. Decydując się na taką
pożyczkę, należy koniecznie sprawdzić czy pożyczkodawca jest uczciwy, dokładnie przeanalizować umowę,
oprocentowanie, terminy spłat, by uniknąć późniejszych kłopotów.
Możemy spotkać się również z osobami zbierającymi pieniądze na potrzeby biednych, sprzedającymi kartki świąteczne i
inne upominki w naszych domach. W przypadku podejrzeń nie wpuszczajmy ich do mieszkania, nie dawajmy im
pieniędzy, można to zrobić przekazem bankowym lub osobiście poprzez specjalne organizacje lub fundacje. Nie
nabierzmy się też na wyjątkowe okazje zakupów. Każdy przedmiot oferowany do sprzedaży przed zapłaceniem należy
dokładnie obejrzeć i sprawdzić. Uważajmy również na oszustów internetowych.
Podczas sprzątania pamiętajmy o zamykaniu drzwi mieszkania lub domu na klucz. Zajęci pracą w innym pomieszczeniu
możemy nie usłyszeć osoby wchodzącej i zabierającej wartościowe przedmioty, które są blisko wejścia. Pamiętajmy o
tym także podczas porządkowania ogródków i terenu w pobliżu domu. Podczas nieobecności nie zostawiajmy
otwartych, ani uchylonych okien - przez nie łatwo można dostać się do mieszkania.
W podróży sami przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że nie tylko my spieszymy się i jesteśmy
bardzo zajęci. Nawet najmniejszy błąd jednego z uczestników ruchu drogowego może doprowadzić do tragedii. Dajmy
więc szansę bezpiecznej podróży kierowcom, rowerzystom, a także pieszym i zawsze stosujmy zasadę ograniczonego
zaufania w stosunku do innych użytkowników dróg.

Pamiętajmy, że ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania pomoże nam bezpiecznie przetrwać gorączkę
przedświątecznych zakupów.

