
       Apsaugo žmones (Keeping People Safe) 

 

Bendrieji nusikalstamumo prevencijos ir kelių saugumo patarimai 

Namų saugojimas 

Kuriant namų saugumą gali būti paprasta, nebrangu ir taip gali būti užkertamas kelias 

nusikaltėliams oportunistams pasinaudoti nesaugiais namais:- 

 Spynos- įtaiskykite tvirtas spynas į duris ir langus. Visada prisiminkite užrakinti visas 

duris ir langus.  

 Durys- užtikrinkite, kad jūsų durys ir rėmas yra tvirti ir geros būklės.  

 Raktai- nepalikite raktų priekinių ir galinių durų spynose. Laikykite raktus 

pasiekiamus ekstremalios situacijos atveju, bet ne matomoje ir saugioje vietoje.  

 Signalizacija- jeigu turite įdiegę signalizaciją, užtikrinkite, kad ji tinkamai veikia ir 

nepamirškite jos naudoti. Jei neturite apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos, 

apsvarstykite galimybę ją įdiegti.  

 Laikmačio jungiklis- jei ilgą laiko tarpą namai būtų tušti, naudokite laikmačio 

jungiklius, kad kai sutems įsijungtų keletas šviesų svetainėje ir viršuje.   

 Vertingi daiktai- turėkite vertingų daiktų sąrašą, nufotografuokite juvelyrinius 

dirbinius, nelaikykite namuose grynųjų pinigų dideliomis sumomis ir apsvarstykite 

galimybę apie seifo įsirengimą namuose.  

Asmeninis saugumas  

Kai kurie iš mūsų bijo būti užpulti, todėl verta apsvarstyti ką galėtumėte padaryti, jei taip 

nutiktų. Jeigu kažkas jums grasina, šaukitės pagalbos ir įjunkite savo asmeninę apsaugos nuo 

užpuolimo signalizaciją- jei turite. To gali pakakti užpuolikui atbaidyti. Jūs galite padaryti 

įvairių dalykų, kad užtikrintumėte savo saugumą, kai esate išėjęs:- 

 Būkite didelio užimtumo, gerai apšviestose vietose.  

 Netrumpinkite kelio, eidami per tamsius skersgatvius, parkus ir pan. Eikite veidu 

atsisukę į eismą, kad automobilis už jūsų nesustotų nepastebėtas.  

 Nekeliaukite autostopu ir nesutikite būti pavėžėti nepažįstamųjų.  

 Nueikite nuo konfliktinių situacijų kaip įmanoma greičiau. 

 Savigynos pamokos jums gali padėti jaustis saugiau. 

 Uždenkite brangiai atrodančius juvelyrinius dirbinius. 

 Neškite savo krepšį arti savęs, kad užsegimas butu atsuktas į vidų.  

 Laikykite namų raktus kišenėje. Jeigu kaškas griebtų jūsų krepšį, paleiskite, 

nesusižeiskite. Jūsų saugumas yra svarbesnis negu daiktai.  

 



Saugumas kelyje 

Dviratininkai:- 

 Dėvėkite dviratininko šalmą, šviesą atsipindinčią/fluorescencinę liemenę ir įjunkite 

šviesas naktį.  

 Įsitikinkite, kad stabdžiai, padangos, šviesos ir atšvaitai veikia, yra švarųs ir 

nesugadinti. 

 Neveškite keleivių ant savo dviračio. 

 Lenkiant stovinčius automobilius palikite pakankamai vietos, žinokite, kad vairuotojai 

gali jūsų nematyti ir saugokitės atidaromų durų.  

Pėstieji:- 

 Turi būti naudojami pėsčiūjų takai ir šaligatviai, jei jie yra. 

 Jeigu nėra pėsčiųjų tako, eikite dešine kelio puse taip, kad galėtumėte matyti iš 

priešais atvažiuojačius automobilius. Būkite pasiruošęs eiti viena eile.  

 Gali būti saugiau iš anksto pereiti kelią prieš staigų dešinį posūkį tam, kad iš priešais 

atvažiuojantys automobiliai galėtų geriau jus matyti. Pereikite atgal už posūkio.  

 Tam, kad padėtumėte kitiems kelio naudotojams jus geriau matyti, dėvėkite ar 

neškitės kažką ryškaus ar fluorescencinio prastomis dienos šviesos sąlygomis.  

 Kai yra tamsu, naudokite šviesą atspindinčius daiktus: raiščius, liemenes, švarkus, 

avalinę, kurie naudojant šviesas gali būti matomi vairuotojų tris kartus toliau , nei 

dėvint šviesą neatspindinčius.  

 Maži vaikai neturėtų vieni eiti pėsčiųjų keliu ar būti gatvėje. Būkite tarp jų ir gatvės, 

laikykite už rankos, prisekite labai mažus vaikus vežimėliuose arba naudokite 

pavadėlį. 

 Vaikai neturėtų būti leidžiami vaikščioti vieni iki kol jie nesupras “žalios perėjimo 

šviesos kodo”, pvz. sustok, žiūrėk, klausykis prieš nusprendžiant ar saugu pereiti.  

 

 

Platesnę informaciją galima gauti iš nusikalstamumo prevencijos pareigūno policijos 

neskubių atvejų numeriu 101. Skubiais atvejais visada skambinkite 999. 

 


