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UWAŻAJ NA KIESZONKOWCÓW - BĄDŹ CZUJNY. NIE DAJ SIĘ
OKRAŚĆ
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi apelują o wzmożoną ostrożność podczas robienia zakupów na
targowiskach, osiedlowych ryneczkach, w sklepach, przemieszczania się po mieście, korzystania
ze środków komunikacji miejskiej, w czasie podróży. Należy pamiętać, że kieszonkowiec, to
osoba, która niczym nie wyróżnia się z otoczenia. Dbajmy o nasze mienie, pamiętając, aby w
sposób właściwy je zabezpieczać.
Do kampanii „Bądź czujny nie daj się okraść„ zaproszono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w
Łodzi Sp. z o.o. oraz Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp z o.o.. Przedsiębiorstwa włączyły się w inicjatywę
proﬁlaktyczną w ten sposób, że na monitorach znajdujących się w autobusach, tramwajach i pociągach
transmitowany będzie materiał w postaci plakatu przygotowanego przez Zespół Proﬁlaktyki Społecznej w
Łodzi, przestrzegający przed taką formą przestępczej działalności.
UWAGA!!! Pamiętaj!!! aby nie stać się oﬁarą kieszonkowca policjanci zachęcają do skorzystania z podanych poniżej
zasad bezpieczeństwa:
Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie jest duże natężenie ruchu np. w sklepach, na targowiskach,
w hipermarketach.
Unikaj noszenia telefonu czy portfela w tylnej kieszeni spodni.
Wartościowe przedmioty noś przy sobie w miejscu trudno dostępnym (np. w wewnętrznej kieszeni kurtki lub
marynarki).
Nigdy nie noś portfela, bądź dokumentów w "reklamówce" (łatwo ją przeciąć i utracić umieszczone wewnątrz
przedmioty).
Zawsze dokładnie zamykaj torebkę czy plecak.
Unikaj noszenia przy sobie dużej ilości gotówki, nie zabieraj do sklepu więcej pieniędzy niż to konieczne.
Znajdujące się w torbie pieniądze, dokumenty czy klucze chowaj w przegródce z dodatkowym zapięciem (np. na
zamek błyskawiczny).
Torebkę, plecak zawsze noś z przodu, przed sobą.
Torebkę, czy plecak należy odwracać zamkiem "do siebie", a nie na zewnątrz.
W środkach komunikacji miejskiej nigdy „nie zajmuj” siedzącego miejsca kładąc na siedzeniu torbę, samemu
jednocześnie kasując bilet.
Podczas zakupów nie demonstruj zawartości portfela, nie przeliczaj także pieniędzy w kolejce do kasy. Jeśli masz
przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zwiększa to ryzyko ewentualnej utraty
całej kwoty.
W punktach usługowych, bądź restauracjach nie pozostawiaj torebki na wieszaku czy poza twoim polem
widzenia np. na oparciu krzesła.
Klucze do mieszkania noś zawsze w innym miejscu niż dokumenty.
Nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni, ani w bocznych kieszeniach marynarki, bądź płaszcza.
Zwracaj uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie!

Nigdy nie przechowuj numeru PIN razem z kartą bankomatową czy kredytową.
Nie wkładaj wartościowych rzeczy do kieszeni kurtki, czy spodni.
Pilnuj, żeby nie zostawiać swojej własności w przypadkowym miejscu np. torebki w przymierzalni, telefonu , czy
portfela na sklepowej ladzie.
Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie dokumenty i pieniądze!
Zwracaj uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie, jak również na tworzący się tzw. „sztuczny tłok”
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