Prevenirea furturior din autoturisme

Pentru prevenirea criminalităţii şi menţinerea unui climat de siguranţă civică este necesară
colaborarea cu poliţia, 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
autoturismelor dvs.:
- Nu parcaţi autoturismul pe stradă, în locuri neiluminate.
- Asiguraţi întodeauna portierele prin încuiere şi cuplaţi sistemul de alarmă.
- Nu lăsaţi niciodată obiecte de valoare în interiorul autoturismului (telefoane mobile,
G.P.S., aparatură foto sau electronice, e.tx.,).
- Nu lăsaţi actele sau cheile autoturismului în interiorul acestuia.
- Pe durata remedierii defecţiunilor tehnice ce pot apărea, luaţi toate măsurile de siguranţă
în vederea prevenirii furturilor.
- Atunci când constataţi că una din încuietorile portierelor a fost blocată, prin introducerea în
orificiu a unor corpuri străine (sârme, beţe de chibrit e.tc.) procedaţi de îndată la înlocuirea
acesteia.
- Din cazuistica furturilor din autoturisme înregistrate în ultima perioadă, se constată că
autorii au pătruns în interiorul acestora prin spargerea unui geam lateral, amplasat pe laturi care
nu permit vizibilitatea din stradă, fiind atraşi de obiectele de valoare lăsate la vedere în
autoturism.
- în situaţia în care constataţi un furt din autoturism, anunţaţi de îndată poliţia!
- Prin pătrunderea într-un autoturism a cărui portieră a fost forţată ori unul dintre geamuri a
fost spart se pot şterge urme esenţiale pentru prinderea infractorilor!
- Furnizaţi poliţiei toate datele pe care le deţineţi în legătură cu un eventual furt din
autoturism.în special semnalmentele autorilor şi autoturismele cu care se deplasează!
- Indiferenţa dumneavoastră nu face decât să îngreuneze prinderea autorilor!

APELUL DE URGENŢĂ
Fiecare apel este important, dar nu toate sunt urgenţe.
Indiferent de situaţie suntem aici in sprijinul dumneavoastră.

Telefoane utile:
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Politia oraşului Otopeni-Tel: 021/ 350.55.89

Serviciul Unic de Apel de Urgenţă 112 (apel gratuit)
Siguranţa autoturismului dumneavoastră este prioritatea noastră.
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