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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
által szerkesztett, 2020. április havi bűnmegelőzési hírlevél második különszámát.
Hírlevelünkben
ajánlásait.

közzétesszük

az

Országos

Rendőr-főkapitányság

fiataloknak

szóló

Az oktatási intézményeket kérjük, hogy lehetőségeik szerint, az online felületeiken keresztül
juttassák el a hírlevelet a gyermekek részére!

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

A rendőrség fiataloknak szóló tanácsai
Az iskola kapui hetekkel ezelőtt bezártak, a tanulást otthon folytatjátok online felületeken
tanáraitok segítségével. Amennyiben egyedül vagy otthon, az alábbiakra figyelj:
1. Ne nyiss ajtót idegeneknek!
 A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van, használd a biztonsági láncot is!
 Ha valaki kaputelefonon keresztül kéri, hogy engedd be, de nem ismered, ne
nyisd ki neki a kaput!
2. Szüleiddel tartsd a kapcsolatot telefonon!
 Hívd fel őket rendszeresen, ahogy erről korábban megegyeztetek.
 Te is legyél mindig elérhető szüleid számára, hiszen aggódhatnak érted.
3. Barátaidat csak akkor engedd be a lakásba, ha a szüleiddel megbeszélted és ők
megengedték.
4. Ismeretlen hívószám esetén ne vedd fel a telefont!
5. Telefonon, internetes felületen ne mondd el senkinek, hogy egyedül vagy
otthon!
 Ha internetezel, figyelj arra, hogy senkinek ne add meg a lakcímedet,
személyes adataidat (nevedet, születési adataidat, telefonszámodat, hova
jársz iskolába stb.)!
 ha a közösségi oldalakon ismeretlen személy ír üzenetet vagy találkozóra
hív, minden esetben mondj NEM-et!
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7. Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefonálj szüleidnek!
8. Veszélyhelyzet esetén hívható egységes segélyhívó szám: 112 (pl. tűzeset,
rosszullét, baleset stb.)
 Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a következőket kell elmondanod:
o Mi történt?
o Mikor történt?
o Hol történt?
o Kivel történt?
o Hogyan történt?
 A hívásfogadó esetleges további kérdéseire próbálj meg nyugodtan, érthetően
válaszolni.

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egyedul-otthon-figyelj-most-is

Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon
hozzánk bizalommal az impresszumban található elérhetőségeken:

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy
egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.

IMPRESSZUM
Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu
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