Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo podczas
Świąt Bożego Narodzenia
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Przed nami świąteczny czas, który najchętniej spędzamy w gronie bliskich. Niezależnie od tego czy
planujemy spotkania w domowym zaciszu, czy czekają nas podróże, postarajmy się, by nadchodzące
święta były spokojne i bezpieczne.
Jak co roku policja przypomina, że w związku w licznymi wyjazdami na drogach wzrośnie natężenie
ruchu. Dlatego, planując podróż samochodem, uwzględnijmy możliwe utrudnienia, warunki
atmosferyczne i zapewnijmy sobie odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce. Pamiętajmy, by w
trakcie dłuższej jazdy robić co najmniej kilkunastominutowe przerwy. Zatrzymujmy się zawsze w
bezpiecznych miejscach – na wyznaczonych parkingach, przy motelach czy na stacjach paliw.
Szczególną ostrożność zachowajmy również podczas korzystania z transportu publicznego, w
pociągach i autobusach, na dworcach kolejowych i na przystankach. Pilnujmy bagaży podróżnych, a
jeśli zauważymy pozostawioną bez opieki torbę, walizkę, plecak lub pakunek, nie dotykajmy ich, ale
niezwłocznie poinformujmy służby porządkowe.
Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, które wzbudzają nasze
obawy. Nigdy nie jedzmy i nie pijmy produktów, którymi częstują nas nowo poznani towarzysze
podróży. Starajmy się nie spać. Dokumenty oraz wartościowe przedmioty (telefony, sprzęt
elektroniczny) najbezpieczniej jest trzymać przy sobie, bądź w torbie pozostającej w zasięgu wzroku.
Wybierając się w podróż, pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy czy drzwi i
okna (w budynkach wolnostojących również dachowe i piwniczne) są zamknięte. Zakręćmy główne
zawory z wodą i gazem. Pomyślmy o zainstalowaniu alarmu lub poprośmy zaufanych sąsiadów, aby
zwrócili uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem. W przypadku częstych wyjazdów, warto
również rozważyć wynajęcie skrytki depozytowej, w której będziemy mogli deponować niewielkie
przedmioty wartościowe (biżuterię, papiery wartościowe itp.) oraz gotówkę.
Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem.
Pamiętajmy jednak, że w dużej mierze zależy ono również od nas samych. Życzymy spokojnych i
bezpiecznych świąt.
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