KPP SIEMIATYCZE
http://siemiatycze.policja.gov.pl/p12/policja-radzi/przed-urlopem/8171,Urlop.html
2020-09-20, 04:04

URLOP
Przed udaniem się na dłuższy lub krótszy urlop należy pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu mieszkania. Najtańszym
sposobem będzie zaprzyjaźniony sąsiad, który odbierze pocztę ze skrzynki na listy, usunie wiszącą na klamce i leżące pod
drzwiami reklamy świadczące, że nie ma nas w domu. Dobry sąsiad podleje kwiaty, włączy i wyłączy światło i np. radio
sygnalizując, że w mieszkaniu ktoś przebywa. Bezwzględnie należy mieszkanie ubezpieczyć!
W czasie przygotowań do podróży samochodem powinniśmy zaplanować trasę i czas przejazdu. Wybieramy drogi główne,
unikając, jeżeli jest to możliwe dróg bocznych, słabo lub w ogóle nam nie znanych. Starajmy się planować przejazd w
godzinach dziennych, tylko wtedy gdy musimy wybierajmy się w podróż w godzinach nocnych. W nocy jest zła widoczność,
jesteśmy zmęczeni, a przez to podróż jest mniej bezpieczna. Zaplanować należy miejsca, gdzie zatrzymamy się, aby
odpocząć. Najlepiej zatrzymywać się w miejscach uczęszczanych, gdzie są zorganizowane specjalne miejsca parkingowe.
Może to być np. stacja benzynowa czy parking strzeżony. W takim przypadku odpoczynek możemy połączyć z tankowaniem
paliwa czy wypiciem kawy i zjedzeniem posiłku. Kiedy opuszczamy pojazd zawsze zabieramy z sobą dokumenty pojazdu oraz
kluczyki. Nigdy nie zostawiamy w samochodzie na widocznym miejscu wartościowych przedmiotów, które mogą być
przyczyną włamania do pojazdu. Pamiętajmy, że trudno jest przewidzieć co dla złodzieja jest wartościowe.
W czasie podróży mogą nas spotkać różne nieprzyjemne niespodzianki. Jedną z nich są napady na drogach. Obiektem
ataków może być samochód, przedmioty w nim się znajdujące, a przede wszystkim osoby podróżujące. Inwencja
przestępców jest wręcz niewyobrażalna. Techniki i metody ich działania są tak zróżnicowane, że nie sposób wszystkich
wymienić. Najbardziej znane i najczęściej spotykane na polskich drogach są:
"Wypadek" – sprawcy pozorują wypadek, bez naszego udziału, licząc, że gdy zatrzymamy pojazd i opuścimy go, będą mogli
zaatakować;
"Stłuczka" – przestępcy najczęściej kradzionym pojazdem lekko uderzają w nasz samochód, powodując kolizję;
"Na koło" – sprawcy pokazują w czasie jazdy, lub podczas postoju, że coś złego dzieje się z naszym kołem. Celem
przestępców jest to abyśmy zatrzymali się i opuścili pojazd. Wtedy napastnicy zaatakują i odjadą naszym samochodem;
"Przeszkoda" – w tej metodzie napastnicy blokują drogę przez np. zwalone drzewo, gałęzie, słupki itp. Chcąc doprowadzić do
naszego zatrzymania;
"Auto-stop" – sprawcy najczęściej wykorzystują ładne dziewczyny, które pod pretekstem chęci jazdy auto-stopem
doprowadzają do zatrzymania samochodu. Atak następuje zaraz po zatrzymaniu pojazdu lub autostopowiczka wsiada do
pojazdu i prosi kierowcę o zatrzymanie się w określonym miejscu, gdzie czekają wspólnicy.
"Objazd" – przestępcy pozorują np. roboty drogowe przez co kierują nas na boczną drogę gdzie następuje atak;
"Guma" – przestępcy podkładają pod koła stojącego pojazdu (np. na parkingu, na stacji benzynowej itp.) lub rozrzucają na
jezdni ostre przedmioty, które doprowadzają do przebicia opon. Następnie oczekują kiedy kierowca będzie zmuszony się
zatrzymać w celu zmiany koła. Wtedy następuje atak.
W czasie podróży innymi środkami komunikacji zwracamy uwagę na kieszonkowców, pilnujemy swych bagaży. Pamiętajmy o
aktualizacji naszych paszportów, aby uchronić się przed przykrymi niepodziankami.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub ﬁlmy proszę powoływać się na źródło informacji
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