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OSOBY STARSZE
Często podają się za pracownika administracji, ZUS-u, PCK, pracownika opieki społecznej czy nawet kogoś z rodziny.
Wykorzystują bezradność i samotność, szczególnie osób starszych. Aby uniknąć sytuacji, w której takie osoby mogą stać się
ofiarą bezdusznych przestępców, stołeczni policjanci przypominają kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Coraz częściej spotykamy się z przestępstwami, w których poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku. Związana z tym
wiekiem bezradność i samotność stawia niekiedy ludzi starszych jako łatwy cel dla różnych grup przestępczych i oszustw.
Odnotowuje się coraz więcej przypadków, kiedy to przestępcy działają w sposób coraz bardziej zuchwały, brutalnie i bez
żadnych skrupułów.
Aby uniknąć takiego ataku konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Oto kilka przykładowych porad, jak
postępować w różnych sytuacjach, by nie stać się ofiarą tego rodzaju przestępstwa:

●

w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu, gdy jesteś sam, upewnij się czy jesteś obserwowany przez podejrzane osoby
lub czy w pobliżu nie kręcą się takie osoby;

●

zawsze staraj się zapamiętać numer PIN do swojej karty bankomatowej;

●

jeżeli nie jesteś w stanie zapamiętać numeru PIN, nigdy nie zapisuj go bezpośrednio na karcie bankomatowej, ani w innym
widocznym miejscu,

●

staraj się w porze wieczorowej i nocnej nie wybierać z bankomatu zbyt dużych sum;

●

zawsze upewnij się, czy po wyjściu z banku za Tobą nikt nie podąża;

●

nie noś ze sobą więcej gotówki, niż będziesz potrzebował w najbliższym czasie;

●

wystrzegaj się osób nawiązujących z Tobą kontakt np. na poczcie, w sklepie, przychodni, na ulicy;

●

będąc w domu zamykaj drzwi wejściowe;

●

kiedy jesteś sam w domu nie wpuszczaj do mieszkania osób Tobie nieznanych np. podających się za pracownika opieki
społecznej, ZUS, PCK, administracji;

●

jeśli musicie kogoś wpuścić do mieszkania, nie zostawiajcie go ani na chwilę samego, najlepiej w miarę możliwości, żeby
towarzyszył Wam sąsiad;

●

nie przeprowadzaj żadnych transakcji z inkasentami lub akwizytorami;

●

nie przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy;

●

nie informuj nikogo, kiedy otrzymujesz emeryturę lub rentę;

●

unikaj w porze wieczorowo-nocnej miejsc mało oświetlonych i uczęszczanych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy uzasadnionych podejrzeń, że możecie stać się ofiarą przestępcy należy
bezzwłocznie skontaktować się z Policją tel. 997 lub 112

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –
www.siemiatycze.policja.gov.pl
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