A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

TANÉVKEZDÉS
Szeptemberben újra megnyitják kapuikat az oktatási intézmények, megkezdődik az új
tanév. Ennek kapcsán ismét kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek biztonsága, testi épségének megőrzése, melyhez az alábbi tanácsokkal szeretnénk hozzájárulni.
A gyermekek esetében különösen fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők, nagyszülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen
átvegyék, átismételjék a legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési tudnivalókat.
Közlekedés
 A szülők még tanévkezdés előtt beszéljék meg a gyermekekkel az alapvető közlekedési szabályokat, kerékpáros közlekedésnél közösen ellenőrizzék a kötelező (és a biztonsági szempontból ajánlott) felszerelések meglétét, állapotát!
 Tervezzék meg és járják be közösen az intézményhez vezető legbiztonságosabb gyalogos / kerékpáros / tömegközlekedési útvonalakat, és menet közben hívják fel a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
 A gépjárművezetők vezessenek a szokottnál is körültekintőbben, fokozottan figyelve az oktatási intézmények közelében!
Értékek védelme
 A tanulók lehetőleg csak az oktatáshoz legszükségesebb eszközöket vigyék magukkal az iskolába. Ne hagyják felügyelet nélkül személyes illetve értéktárgyaikat, mint pl.
táblagép, mobiltelefon, pénztárca, kulcs stb. Az iskolai öltözőben, nyitott szekrényben,
fogason se maradjon őrizetlenül semmi.
 Utcán, tömegközlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy hátizsák
külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen
(például a táska akár külön is zárható belső rekeszében) tartsák!
 Használjanak magas pontértékű (8 feletti) kerékpárzárat! A járművet valamilyen
erős és stabil tárgyhoz, oszlophoz érdemes rögzíteni.
Személyes és online biztonság
 Ismétlődően hívjuk fel a gyermekek figyelmét, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába, ne fogadjanak el tőlük semmit!
 Az online biztonság érdekében a szülőknek fontos lehet megismerni a gyerekek
által látogatott weboldalakat. Ha szükséges, állítsanak be tartalomszűrőt.
 Fontos, hogy a diákok ismerjék a 112-es központi segélyhívó telefonszámot, amelyen keresztül a rendőrség, a mentők és a tűzoltók is elérhetők.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád-Csanád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu
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