TENTAŢIA BICICLETELOR DIN SCĂRILE DE BLOC

Luna iulie a fost carcaterizată de liniştea cu care ne-am obişnuit, tulburată de două furturi de
biciclete din scările unor blocuri ale căror uşi de acces sunt prevăzute cu interfon.
Din analiza modului cum au fost comise furturile, a rezultat faptul că au avut loc doar pe timpul
zilei în intervalul orar 07.00-16.00, când oamenii se aflau la serviciu, bicicletele erau prinse de
balustradă cu sistem antifurt, iar autorii au intrat în scara blocului apelând la întâmplare codul
unuia dintre apartamente, al cărui locatar a deschis uşa scării blocului fără a cere detalii
referitoare la motivul pentru care respectiva persoană doreşte să intre în bloc.
Cu ocazia cercetărilor efectuate, niciun locatar nu a putut da relaţii despre autorii furturilor,
motivând că după ce au deschis uşa scării blocului unui necunoscut, nu au ieşit pe scară să
vadă cine anume a intrat şi mai ales ce face în scara blocului.
Reamintim pe această cale că scopul instalării interfoanelor la blocuri a fost acela de a nu
permite accesul oricăror persoane în scările blocurilor şi ca urmare, protejarea contra furturilor a
bunurilor dumneavoastră aflate în apartamente, pe scările blocului sau în spaţiile de folosinţă
comună, respectiv balcoanele de serviciu şi boxele din subsoluri.

Când deschideţi uşa de la intrarea în scara blocului unor persoane necunoscute, aveţi în
vedere faptul că:
- Prezenţa în scara blocului, a unor persoane necunoscute, prezintă un potenţial pericol pentru
siguranţa bunurilor dumneavoastră şi ale celorlalţi locatari;
- Favorizaţi, în mod indirect, comiterea unor infracţiuni sau contravenţii;
- Toleraţi tulburarea ordinii şi liniştii publice de către persoane fără adăpost sau grupuri de tineri
în căutare de locuri de distracţie.

Pentru evitarea situaţiilor enumerate mai sus, vă recomandăm următoarele:
- Nu permiteţi accesul nici unei persoane în scara blocului, decât după ce v-aţi lămurit în privinţa
identităţii şi a intenţiilor acesteia;
- Sesizaţi imediat Poliţiei Oraşului Otopeni prezenţa persoanelor necunoscute care au intrat în
scara blocului şi nu îşi justifică prezenţa;
- În cazul în care acestea pleacă până la sosirea poliţiei, reţineţi cât mai multe dintre
semnalmente, în vederea identificării ulterioare;
- Ţineţi permanent încuiate uşile secundare de acces ale blocului (din spate).
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