A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Tanévkezdés
1. Szeptemberben ismét megnyitják kapuikat az iskolák, becsengetnek az új tanévre. Ennek kapcsán
ismét kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek biztonsága, testi épségének megőrzése, melyhez alábbi
tanácsainkkal szeretnénk segítséget nyújtani. A kisebb gyermekek esetében különösen fontos, hogy
a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők, nagyszülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a legfontosabb közlekedési
szabályokat, bűnmegelőzési kérdéseket.


Közlekedésbiztonsági szempontból figyelembe kell venni, hogy az iskolások egyik napról a
másikra tömegesen jelennek meg a közúti közlekedésben, ráadásul a nyári szünet felszabadultabb időszaka után időbe telik, míg ismét visszazökkennek a megszokott rendbe.
Az egyedül (is) közlekedő gyermekek, főleg az első osztályosok esetében hasznos kijelölni a
legbiztonságosabb útvonalakat, melyeket - a lehetséges veszélyforrásokat áttekintve - az iskolakezdés előtt akár többször is érdemes együtt végigjárni.
A gyermekbalesetek leggyakoribb kiváltó oka gyalogosok esetében az úttesten való szabálytalan átkelés, a körültekintés nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a szabálytalan irányváltoztatás, kanyarodás - ezekre a balesetek elkerülése érdekében a járművezetőknek is számítaniuk
kell.
Korlátozott látási viszonyok esetén illetve
sötétedés után a gyermek jobb láthatósága érdekében jó szolgálatot
tesznek a különböző
módon viselhető fényvisszaverő kiegészítők
(matricák, prizmák, karpántok, mellény stb.).
Ha a gyerek kerékpárral közlekedik, rendszeresen ellenőrizni kell a
jármű műszaki állapotát,
a kötelező felszerelések
meglétét is.



A gyermekek személyes biztonsága erősítése érdekében folyamatosan beszéljenek róla, hogy
útközben ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába, ne fogadjanak el
tőlük semmit!



Beszélgessen róla gyermekével, hogy miért, hogyan, és mire használja az internetet, okostelefont! (2019/ 4. júliusi hírlevél).
Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója



A vagyonbiztonság, a lopások elkerülése érdekében fel kell hívni a diákok figyelmét, hogy
értékes tárgyat (drága mobiltelefont, iPodot stb.) ne vigyenek magukkal az iskolába. Utcán,
tömegközlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe
ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen (például a táska akár
külön is zárható belső rekeszében) tartsák. Az iskolai öltözőben, nyitott szekrényben, fogason ne
hagyjanak értéktárgyakat, pénzt, mert ezeket is könnyen ellophatják.



Fontos, hogy a diákok ismerjék legalább a 112-es központi segélyhívó telefonszámot, amelyen
keresztül a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem (tűzoltók) is elérhetők.

2. A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya a 2019/20-as tanévben is fokozott figyelmet fordít a térségben élő gyermek- és fiatalkorúak biztonságának megteremtésére. Az elmúlt években több olyan sikeres programot valósítottunk meg, amelyet szeretnénk az idei tanévben is az Önök figyelmébe ajánlani.
Az Ovizsaru elnevezésű, bűn- és baleset-megelőzési témájú prevenciós program célja a gyermekek
áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetének erősítése.
Az általános-, és középiskolás korosztály esetében az országos programok mellett saját prevenciós
projektjeink, így a Lépésről lépésre - együtt a biztonságért, a Kék tér, és a társszervekkel létrehozott
112 - Tudd, hogy segíthess! is az általános prevenciós ismeretek elsajátítását segítik. Ezekről bővebben a www.bulisbiztonsag.hu oldalunkon olvashatnak, ahol megtalálhatók korábbi hírleveleink
is.
A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve a felsőoktatásban is szerepet vállalunk. Az I. félévre ismét meghirdettük Általános prevenciós ismeretek elnevezésű, 2 kreditpontot érő kurzusunkat,
mely a legfontosabb bűn- és baleset-megelőzési témákat dolgozza fel. Emellett a Gál Ferenc Főiskolán a II. félévben folytatjuk a megkezdett prevenciós képzést.

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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