BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
A nyár veszélyeiről általános iskolásoknak
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így legyen, és jó
emlékekkel kezdődjön ősszel az iskola, fogadd meg tanácsainkat!

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!

 Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használt, alaposan nézz körül, mielőtt
átkelsz az úttesten!
 Ha kerékpárral közlekedsz: viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon pedig
legyen világítás!
 Ha gépkocsiban utazol: mindig kapcsold be a biztonsági övet, ne ülj idegen vagy ittas
söfőr autójába!
 Ha tömegközlekedéssel közlekedsz: soha ne próbálj fel-és leszállni, ha már berreg a
csengő, utazás közben kapaszkodj!

FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSAN!

 Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzz!
 Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt!
 Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel!
 Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még úszógumival vagy gumimatraccal sem!
 Ne fürdőzz éjszaka vagy szürkületben!

SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN!

 Ha egyedül vagy otthon, ne engedj be idegent a lakásba!
 Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót, Mindig tudják szüleid, az érted felelősséget
vállalók, hogy hol vagy!
 Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzedet, irataidat, értéktárgyaidat, kerékpárodat mindig
zárd le!
 Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendőrségen!
 Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha ezt teszed, lehet, hogy
bűncselekményt követsz el, és magad is bűncselekmény áldozatává válhatsz!

INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN!

 Ne add meg személyes adataidat a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket!
 Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz!
 Az online ismerkedés veszélyes lehet. Ne találkozz olyanokkal, akit az interneten
keresztül ismertél meg!
 Ne chat-elj idegenekkel!
 Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig használj tűzfalat, vírusirtót!
Mindenkinek nagyon kellemes, pihenésben és feltöltődésben gazdag, élményekkel teli
nyarat kívánunk!
BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN, BÁTRAN FORDULJ SEGÍTSÉGÉRT A RENDŐRSÉGHEZ, A 107ES VAGY 112-ES SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMON!
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