
Menține oamenii în siguranță 
(Emblema : Serviciul de Politie al Irlandei de Nord) 

Sfaturi generale pentru prevenirea criminalitatii si siguranta rutiera 

 

Protejati-va locuinta 

In mod simplu si ieftin, dumneavoastra puteti adopta anumite masuri de securizare a 

locuintei, iar acestea pot preveni hotii oportunisi sa profite de locuintele vulnerabile:- 

 Incuietori – montați încuietori solide pe uși și pe ferestre. Amintiti-va intotdeauna 

sa incuiati toate usile si ferestrele. 

 Usile – asigurati-va ca usile si ramele dumneavoastra sunt rezistente si in stare 

buna. 

 Cheile – nu lasati cheile in usa din fata sau din spate. Pastrati cheile la indemana 

in caz de urgenta, insa intr-un loc sigur si nu in locuri vizibile.  

 Alarma – daca aveti instalat un sistem de alarma, asigurati-va ca functioneza 

corespunzator si amintiti-va sa il folositi. Daca nu aveti un sistem de alarma 

antiefractie, ganditi-va pentru a il instala.  

 Intrerupator priza cu cronometru – in cazul absentelor indelungate de la 

domiciliu, folositi un intrerupator priza cu cronometru pentru a aprinde luminile in 

sufragerie si la etaj atunci cand se intuneca.  

 Bunurile de valoare – tineti evidenta bunurilor de valoare, fotografiati bijuteriile, 

nu tineti sume mari de bani in casa si ganditi-va la instalarea unui seif la 

domiciliu. 

 

Siguranta personala 

Unii dintre noi se tem ca vor fi atacati, astfel incat este bine sa consideram ce am 

face in cazul in care acest lucru ar putea avea loc. Daca cineva va ameninta, strigati 

dupa ajutor si activati dispozitivul pentru aparare– in cazul in care dispuneti de 

acesta. Acest lucru poate fi indeajuns pentru a speria agresorul. Exista multe lucruri 

pe care le puteti face pentru a va spori siguranta pe strada:- 

 Circulati in zone aglomerate si bine luminate. 

 Nu alegeti scurtaturi prin parcuri sau zone intunecate ect. Mergeti cu fata spre 

traffic, astfel incat o masina sa nu poata trage in spate neobservat.  

 Nu faceti autostopul sau sa acceptati ofertele de transport de la persoane 

necunoscute. 

 Evitati orice conflict si indepartati-va de aceste situatii cat mai repede posibil. 

 Urmati cursuri de autoaparare pentru a va ajuta sa va simtiti in siguranta 

 Acoperiti-va bijuteriile de valoare. 

 Purtati geanta aproape de dumneavostra, cu catarama spre interior. 



Menține oamenii în siguranță 
(Emblema : Serviciul de Politie al Irlandei de Nord) 

 Purtati cheile de acasa in buzunar. Daca cineva va ia geanta, da-ti drumul, nu 

va raniti. Siguranta dumneavostra este mai importanta decat lucrurile 

dumneavoastra. 

 Siguranta rutiera  

Biciclisti:- 

 Purtati o casca de protectie, vesta reflectorizanta/fluorescenta si sisteme de 

iluminare pe timp de noapte.  

 Asigurati-va de faptul ca franele,rotile, luminile si reflectoarele 

functioneaza,sunt curate si in stare de buna. 

 Nu transportati o alta persoana pe bicicleta. 

 Pastrati o distanta mare cand treceti pe langa autovehiculele parcate, avand 

in vedere faptul ca soferii nu ar putea sa va observe, si atentie la deschiderea 

usilor. 

Pietonii:-  

 Se circula pe trotuare si zone pietonale, daca acestea sunt puse la dispozitie 

 Daca trotuarul lipseste, atunci mergeti pe partea dreapta a drumului ca sa 

puteti observa traficul din sens opus. Fiti pregatit sa mergeti in sir Indian. Ar 

putea fi mai bine sa traversati drumul inainte de o curba la dreapta in asa fel 

incat traficul din sens opus sa aiba o sansa mai buna de a va observa. Dupa 

curba,traversati inapoi.  

 Ca sa ii ajutati pe ceilati participant la trafic sa va observe, purtati sau aveti cu 

dumneavoastra ceva lumios sau fluorescent atunci cand vizibilitatea este 

redusa pe timp de zi.  

 Pe timp de noapte, folositi lucruri reflectorizante, cum ar fi bratara, vesta, 

geaca, incaltaminte, astfel, soferii care conduc cu farurile aprinse, va pot 

observa de trei ori mai departe decat pe cei care folosesc lucruri non-

refectorizante.  

 Copii mici nu au voie sa mearga neacompaniati pe trotuar sau pe carosabil. 

Mergeti intre ei si trafic, tineti-i de mana, copii mici trebuie sa aiba centura de 

siguranta in carucior sau sa fie in ham pentru copii.  

 Copii nu trebuie lasati sa mearga singuri pe strada, pana atunci cand ei 

inteleg si pot folosi “Codul verde de traversare” si anume: Opreste-te, 

Priveste, Asculta inainte de a decide daca este sigur sa traversati.  

 

Mai multe informatii pot fi obtinute prin intermediul ofiterului de prevenire a 

criminalitatii din unitatea locala, la numarul de politie nealocat urgentelor 101. In 

caz de urgenta sunati mereu la 999.  

 


