Prevenirea furturilor din locuinţă

Pentru prevenirea criminalităţii şi menţinerea unui climat de siguranţă civică este necesară
sprijinirea poliţiei atât prin acţiuni directe cât şi prin semnalarea faptelor antisociale sau
infracţiunilor. Un rol important îl aveţi dumneavoastră, cetăţenii, prin luarea măsurilor de
prevenire.

Poliţia oraşului Otopeni vă recomandă câteva măsuri elementare, utile
protejării bunurilor dumneavoastră:
1. Uşa de acces să fie prevăzută cu doua încuietori.
2. Întăriţi-vă tocul uşii în zona sistemelor de asigurare, cu armătură metalică.
3. Montaţi un sistem de alarmă (recomandabil cu acumulator), monitorizat de către o
societate specializată de pază.
4. Se va acorda aceeaşi importanţă si intrărilor secundare în locuinţe, ca: uşile de la balcon
sau terase, intrările în garaje sau subsoluri care corespund cu locuinţa. Aceste intrări vor fi
prevăzute cu încuietori suplimentare, dispuse în interior.
5. In cazul caselor unde ar fi posibil accesul prin escaladare, este necesar să vă protejaţi
ferestrele si uşile cu grilaje metalice, ale căror capete de prindere să fie încastrate în zid iar
spaţiile dintre bare să fie de dimensiuni mici.
6. Atunci când constataţi că una din încuietorile uşii de acces a fost blocată, devenind
nefuncţionabilă prin introducerea în orificiu a unor corpuri străine (sârme, beţe de chibrit etc.)
procedaţi de îndată la înlocuirea ei.
7. Din spargerile de locuinţe înregistrate în ultima perioadă, se constată că autorii au
pătruns în imobile prin forţarea unor ferestre şi uşi de termopan, amplasate pe laturi care nu
permit vizibilitatea din stradă.
8. In cazul locuinţelor aflate în construcţie luaţi măsuri de asigurare cu paza prin firme
specializate.
9. Este indicat ca imobilul să fie luminat pe timpul nopţii, chiar şi în cazul în care nu vă aflaţi
în domiciliu.

Dacă sesizaţi o spargere, anunţaţi de îndată poliţia! Prin pătrunderea într-o locuinţă a cărei uşi
sau fereastră a fost spartă (forţată), se pot şterge urme esenţiale pentru prinderea infractorilor!
Furnizaţi poliţiei toate datele pe care le deţineţi în legătură cu o eventuală spargere. »
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Indiferenţa dumneavoastră nu face decât să îngreuneze prinderea autorilor!

Telefoane utile:

Politia oraşului Otopeni - Tel: 021/ 350.55.89
Serviciul Unic de Apel de Urgenţă 112 (apel gratuit) Siguranţa dumneavoastră este
prioritatea noastră.
ATENTIE Dacă sesizaţi o spargere, anunţaţi de îndată poliţia!
Furnizaţi poliţiei toate datele pe care le deţineţi în legătură cu o eventuală spargere. Indiferenţa
dumneavoastră nu face decât să îngreuneze prinderea autorilor!
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