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Strandolás közben is vigyázzon értékeire!
 A strandra csak a legszükségesebb holmit vigye magával! Nem tartson
magánál nagy mennyiségű készpénzt, ékszert vagy elektronikai
berendezést.
 Fontos,
hogy
használja
az
értékmegőrzőket – a fürdőlepedő
hiába takar és fed, védeni nem véd!
A cipő és a táska öltöztet, de
telefonját, pénztárcáját nem óvja
meg!
 Ha fürdőzés közben nem látnak rá
közvetlenül az elfoglalt helyre,
lehetőség szerint mindig maradjon
valaki a csomagok mellett.
 A legtöbb strand már rendelkezik karóra alakú beléptetővel, és ilyenkor
ugyanez a szerkezet nyitja a szekrényt is. Ez a megoldás praktikus ugyan,
de egyben veszélyes is lehet! A bajt megelőzendő soha ne vegye le a kezéről
a készüléket, és a szíját se lazítsa meg! A tolvajok ugyanis pillanatok alatt
kiüríthetik a szekrényt a „talált” órával.
 A
zsúfolt
parkolóban
is
legyen
körültekintő
a
csomagok
ki-be
pakolásakor. Ne hagyjon látható helyen
értéket az autóban!
 Az értékeiről ne beszéljen hangosan,
nem lehet tudni, hogy ki látja meg
önben a potenciális áldozatot.
 Legtöbb helyen már van kártyás fizetési lehetőség. A bankkártyát SOHA ne
adja ki kezéből, PIN kódjával ne tárolja együtt. Készpénzes fizetés esetén,
ne számlálja nyíltan a pénzét, ne rendezze jól láthatóan a bankjegyeket.
Csak annyi készpénz legyen önnél, amennyi feltétlenül szükséges.

 A fürdő/strand nyilvános wifi-hálózatán keresztül ne bonyolítson le
vásárlást, vagy egyéb érzékeny adatokat tartalmazó tranzakciót,
tevékenységet! Adatai könnyen idegen személyek birtokába kerülhetnek.
 Ne tegye közhírré, hogy nyaralni megy! Minél kevesebb ember tud az
utazásunkról, annál kisebb az esély arra, hogy ez az információ
olyanokhoz is eljusson, akik betörhetnek a lakásukba. Távollétükről ne
posztoljon adatokat, képeket semmilyen internetes felületen, illetve
közösségi oldalon, mivel ezek árulkodóak lehetnek. A nyaralós képeket
ráér posztolni, ha hazaérkezett!
 Ne tegyen közzé nyilvánosan gyermekeiről, vagy családtagjairól készült
hiányos ruházatú felvételeket, vagy olyan képeket, amelyek visszaélésre
adhatnak lehetőséget.
 Ha házi kedvencét is magával szeretné vinni, kutyabarát strandot
válasszon, a szabadstrandokon sem engedélyezett mindenhol a kutya
fürdőzése.
 Utazáskor használjon kifejezetten kutyák számára fejlesztett biztonsági
eszközt: hámot, biztonsági ülést vagy biztonsági övet. A kutya a hátsó
ülésen szállítóban-boxban, táskában, vagy rögzített hámmal utazhat.

 Ne engedje, hogy a kutya kilógassa a fejét az ablakon, mert ez a
járművezetőre, a többi közlekedőre és házikedvencünkre nézve is
balesetveszélyes lehet.
 Háziállatát soha ne hagyja magára a kocsiban, az autó utastere a napon
pár perc alatt is annyira felmelegszik, amely az állat pusztulását is
okozhatja.
Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait,
hogy gondtalanul teljen a nyaralás!
Egy kis körültekintéssel megelőzhető, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse
a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.

