INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
B R A Ş O V
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ! SFATURI PENTRU COPII
Material educativ cu recomandări pentru elevii claselor I-VIII –
Având în vedere că se apropie vacanţa intersemestrială şi că în această perioadă copiii
beneficiază de mai mult timp liber, şi uneori fără supragherea unui adult, vă rugăm să
aveţi în vedere recomandările noastre:
PREVENIREA VICTIMIZĂRII
♦ Nu deschideţi uşa necunoscuţilor care sună la interfon (indiferent de pretextul folosit
de aceştia) şi uitaţi-vă mai întâi pe vizor atunci când sună cineva la uşă!
♦ Nu furnizaţi informaţii despre adresa, programul părinţilor şi al vostru nici unui
necunoscut! Evitaţi în general să discutaţi cu astfel de persoane!
♦ Nu aduceţi în casă persoane pe care nu le cunoaşteţi foarte bine şi anunţaţi-vă părinţii
despre prietenii sau colegii pe care doriţi să-i invitaţi acasă!
♦ Încuiaţi uşa după ce aţi intrat în casă! O anumită categorie de infractori profită de
uşile descuiate şi fură ce găsesc în holurile locuinţelor!
♦ Nu circulaţi noaptea pe străzi lăturalnice sau prin parcuri iar dacă sunteţi nevoiţi, nu
mergeţi niciodată singuri în aceste zone.
♦ Nu purtaţi obiecte de valoare în mod ostentativ şi nu vă lăudaţi cu bunurile pe care le
aveţi asupra voastră.
♦ Nu urcaţi în lift cu persoane necunoscute.
♦ Spuneţi întotdeauna părinţilor unde şi cu cine plecaţi sau vă petreceţi timpul liber.
♦ Dacă vă rătăciţi, păstraţi-vă calmul şi apelaţi la persoane de încredere (femei cu copii,
persoane în uniformă etc.).
♦ Spuneţi imediat părinţilor dacă vă ameninţă cineva cu acte de violenţă.
Pentru a naviga în siguranţă pe internet:
♦ Nu daţi nici unei persoane întâlnite pe Internet informaţii despre voi sau familia
voastră. Dacă cineva insistă să afle aceste date, anunţaţi-vă părinţii.
♦ Trebuie să adăugaţi în lista cu prieteni doar persoanele pe care le cunoşteţi şi în
care aveţi încredere.
♦ Nu mergeţi niciodată singuri la o întâlnire cu persoane cunoscute pe Internet.
♦ Postaţi cu mare grijă fotografii cu voi sau familia voastră! Fofografiile sau
filmuleţele, odată postate, rămân pentru totdeauna pe Internet, chiar şi după ce
sunt şterse. Acestea pot fi preluate şi folosite de oricine, fără voia voastră.

1/2

♦ Fiţi atenţi la programele sau jocurile gratuite pe care le descărcaţi de pe Internet.
Instalarea acestora cu nerespectarea drepturilor de autor este ilegală. Ele pot
conţine viruşi sau vă pot direcţiona spre pagini ilegale sau cu conţinut nepotrivit.
♦ Dacă cineva vă face să vă simţi inconfortabil puteţi oricând să renunţaţi la
conversaţia cu acea persoană. Puteţi scoate din lista de contacte pe cei cu care nu
mai vreţi să comunicaţi. Puteţi să raportaţi discuţia sau să cereţi un sfat la
www.safernet.ro.
Pentru a nu fi victime ale accidentelor de circulaţie reamintiţi-vă:
♦ Traversarea drumurilor publice se face numai pe marcajul pietonal („zebră”),
prin dreptul indicatoarelor „trecere pentru pietoni”, şi la culoarea verde a
semaforului.
♦ În localităţile unde nu sunt indicatoare, marcaje sau semafoare, traversarea se
face pe la colţul străzii, perpendicular pe axa drumului după o temeinică
asigurare.
♦ Traversarea se face de fiecare dată în pas vioi. Atenţie mărită, nu vorbiţi la
telefon şi nu ascultaţi muzică atunci când vă angajaţi în traversarea străzii.
♦ Pe timp de noapte, pietonii care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu
este prevăzută cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe
îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante.
♦ Sosirea în staţie a autobuzelor şi troleibuzelor trebuie aşteptată numai pe
trotuar iar acolo unde nu există trotuare aşteptarea se va face în afara părţii
carosabile.
♦ La coborâre, se aşteaptă plecarea autobuzului din staţie şi se traversează strada
pe trecerea pentru pietoni.
♦ Nu vă jucaţi pe stradă sau în locurile unde parchează maşinile.
♦ Asiguraţi-vă că folosiţi locuri special amenajate pentru jocul cu sania, patinele
sau cu schiurile şi nu în apropierea drumurilor publice.
Pentru a nu fi implicaţi în activităţi infracţionale:
♦ Evitaţi prieteniile cu persoane care nu au un comportament civilizat sau care nu
respectă legea.
♦ Nu vă lăsaţi antrenaţi în activităţi dubioase, ilegale. Copiii răspund penal de la
vârsta de 14 ani.
♦ Nu jigniţi niciodată persoanele din jurul vostru. Vă veţi crea o imagine negativă
şi, la un moment dat, veţi fi marginalizaţi de ceilalţi.
♦ Renunţaţi la discuţiile conflictuale şi nu uitaţi de zicala „Cel mai deştept
cedează!”.
♦ Nu uitaţi! O atitudine tolerantă vă poate feri de conflicte.
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