Supravegherea vecinătăţii! Ce este supravegherea vecinătăţii?

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ILFOV - POLIŢIA ORAŞULUI
OTOPENI
Poliţia Oraşului Otopeni vă propune o modalitate practică şi eficientă de prevenire a
infracţiunilor, invitându-vă la o participare activă în vederea diminuării numărului victimelor
infracţiunilor de toate genurile Supravegherea vecinătăţii! Ce este supravegherea
vecinătăţii?

Supravegherea Vecinătăţii este un program prin care locuitorii unei comunităţi sunt ajutaţi să se
sprijine reciproc în asigurarea siguranţei proprii şi a bunurilor lor. Succesul Programului depinde
de implicarea şi cooperarea dintre locuitori.

1. Care sunt responsabilităţile participanţilor în program?
- Ca participanţi în program vom învăţa să ne facem casa mai puţin tentantă pentru hoţi, să
participăm la operaţiile de identificare, să recunoaştem şi să raportăm activităţile suspecte din
vecinătatea noastră.
- Ca membri ai grupului de supraveghere vom avea responsabilităţi: să punem la dispoziţia
vecinilor informaţiile preluate prin program şi serviciile aferente; să fim atenţi la activităţile
suspecte ce se petrec în vecinătatea noastră; să menţinem un nivel satisfăcător de securitate
pentru locuinţa proprie; să veghem şi la siguranţa apartamentelor vecinilor, cât timp aceştia nu
sunt la domiciliu; să participăm la intâlnirile organizate.
2.Când anunţăm poliţia?
-

când avem suspiciunea unei activităţi ilegale sau a unei infracţiuni în desfăşurare.
în cazul spargerilor şi pătrunderii în locuinţe, autoturisme, garaje e.t.c.
în cazuri de vandalism sau distrugerea proprietăţii.
când este perturbată liniştea publică.
în cazuri de violenţă în familie.
în cazuri de abuzuri asupra copiilor.
în cazuri de agresiune fizică şi sexuală.
în cazuri de trafic şi consum de droguri.
când au loc furturi

3. Cum sesizăm un element sau o acţiune suspectă?
Ori de câte ori apelăm la poliţie este corect:
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- Să ne identificăm ca membru al grupului de supraveghere.
- Să fim gata să descriem persoanele, autoturismele sau circumstanţele.
- Să întrebăm despre numărul dat sesizării noastre pentru a putea reveni cu date noi, dacă
este cazul.
- Să notăm ora şi data apelului nostru pentru a face referire ulterioară în cazul unor
elemente noi.
- Nu ne implicăm direct în rezolvarea cazului, aşteptăm sosirea poliţiei.
- Revenim cu un telefon dacă situaţia se înrăutăţeşte. ' Informăm responsabilul de bloc
despre cele întâmplate.
4. Cum sesizăm un element sau o acţiune suspectă? Poliţia Răspunde apelurilor
noastre după priorităţi - după cum urmează:
Prioritatea 1 (apelul de urgenţă 112) = situaţii urgente şi/sau ameninţări la adresa vieţii,
incluzând acte criminale în desfăşurare. Poliţia trebuie să răspundă într-un timp maxim de 15
minute.
Prioritatea 2 = situaţii urgente dar fără ameninţări la adresa vieţii. Se răspunde în maxim o oră
Prioritatea 3 = toate celelalte situaţii. în maxim 24 ore. 5. Situaţiile de urgenţă sunt orice
infracţiuni în desfăşurare şi pot include următoarele:

-

atacuri
spargeri/efracţii
explozii sau incendii
miros puternic de gaz
focuri de arma
omucideri
persoane înarmate
poliţist în pericol
furturi
ameninţarea cu violenţa
accident de maşină cu victime
persoane suspecte
autoturisme suspecte NU SUNT CONSIDERATE URGENŢE:

-

graffiti
vandalism
condiţiile de trafic şi parcare
unele furturi mărunte
informaţii despre droguri
accidente auto minore
pierderea unor obiecte.

6. Cum identificăm persoanele suspecte? întotdeauna vom fi atenţi la următoarele
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elemente:
Aspectul general: Sex, vârstă, înălţime, greutate, rasă, culoarea părului, culoarea ochilor,
bijuterii, tatuaje, cicatrice/semne distinctive, sapcă/pălărie, haină/sacou, camasă/bluză,
pantalon, pantofi.
Aspectul facial: Culoarea părului şi a pielii, textura părului, ridurile de expresie, forma
sprâncenelor, mărimea şi forma ochilor, mărimea şi forma urechilor, obrajii proeminenţi sau nu,
forma nasului, gura şi buzele, părul facial (mustaţa, barba), gâtul şi "mărul lui adam'
7. Cum identificăm automobile suspecte?
Culoare, tip de caroserie, marcă, număr pasageri, afişe/stickere, număr de înmatriculare,
direcţia de directia de mers.
Fiecare apel este important, dar nu toate sunt urgenţe. Indiferent de situaţie suntem
aici in sprijinul dumneavoastră.
Telefoane utile: Poliţia oraşului Otopeni Tel: 021/ 350.55.89 Serviciul Unic de Apel de Urgenţă
112 (apel gratuit)
Siguranţa dumneavoastră este prioritatea noastră!
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