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JAK ZABEZPIECZYĆ DOM PRZED WŁAMANIEM
Nasz dom lub mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat pracy, stanowi łakomy
kąsek dla złodzieja. Dlatego warto zrobić wszystko, aby do minimum ograniczyć zagrożenie
włamania. Jest to ważne szczególnie, gdy pozostawiamy dom lub mieszkanie bez opieki. Na terenie
naszego powiatu zdarzają się włamania do mieszkań, domów i na posesje. Właściciele tracą głównie
pieniądze, biżuterię i wartościowe wyposażenie. Grodziscy policjanci podpowiadają co zrobić, aby
uniknąć tego rodzaju zdarzeń.
Zabezpiecz swój dom:
1) wyposaż drzwi domu w odpowiednie zamki patentowe i zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, warto pomyśleć też o
zamontowaniu w oknach dobrych klamek (pojawiły się w sprzedaży klamki zamykane na klucz) lub chociaż zwykłych
zasuwek;
2) dobrym zabezpieczeniem jest skuteczny system alarmowy- pamiętaj o jego włączeniu przed każdym wyjściem z domu;
3) nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych, okienek piwnic oraz innych pomieszczeń, poprzez które łatwo można
dostać się do domu;
4) zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu. Złodziej nie lubi światła.
Interesuj się otoczeniem i dzwoń na Policję gdy:

1) zauważysz nieznane Ci osoby, kręcące się bez celu w pobliżu Twojego domu. Dobrze zapamiętaj ich wygląd. Twoje
spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy;
2) widzisz obce osoby lub samochód na posesji sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu;
3) zauważysz w okolicy swojego miejsca zamieszkania osobę w kominiarce lub inaczej zakrywającą twarz lub obcą osobę
niosącą jakieś większe przedmioty (torby, pudełka, elementy ogrodzenia itp.);
4) niespodziewanie odwiedza Cię obca osoba pod pozorem szukania adresu, kogoś z sąsiadów lub zdobycia innych informacji
o okolicy;
Pamiętaj, że dzwoniąc na Policję, masz prawo zachować anonimowość.
Poznaj swojego sąsiada:

1) Poznaj swoich sąsiadów, porozmawiaj z nimi o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, stwórz z najbliższymi
sąsiadami system wzajemnej ochrony ( np. połączony system alarmowy);
2) Opuszczając na dłuższy czas swój dom (święta, urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajomemu sąsiadowi lub innej zaufanej
osobie klucze i poproś o zapalanie codziennie, chociaż na kilka minut , światła w różnych pomieszczeniach i wyjmowanie ze
skrzynki Twojej korespondencji. To wszystko stworzy wrażenie, że na posesji stale ktoś przebywa.
Nie ryzykuj niepotrzebnie:

1) unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. Nie opowiadaj o swoim majątku w
miejscach, gdzie mogą Cię słyszeć obcy;
2) jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania;
3) zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (magnetowid, komputer, telewizor, kamera, video itp.), oznakuj je w
indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację
fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy, stare zegarki itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to
znacznie szansę ich odzyskania.
Równoległe z zabezpieczeniem mieszkania , nie zapomnij o jego ubezpieczeniu , aby w przypadku włamania
zrekompensować poniesione straty.
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