... ak cítite neistotu, obavu, strach...
Čo by ste mali urobiť ???
Najľahšie je zavolať a overiť si situáciu na



POLÍCII
alebo u
RODINY, BLÍZKYCH

158
.....................................
.....................................

Desatoro pre bezpečie seniora:
1. Cudzích ľudí do bytu, domu nikdy nevpúšťajte!
2. Nič nepodpisujte medzi dverami!
3. Svoju adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu po telefóne a ani
cudzím ľuďom neposkytujte!
4. Nekupujte nič od podomových predajcov!
5. Peniaze cudzím ľuďom nerozmieňajte a nedávajte!
6. Nikdy nemajte PIN kód pri bankomatovej karte, alebo v peňaženke!
7. Ak Vám ponúkajú tovar cez telefón, nekupujte ho a hovor rýchlo
ukončite!
8. Cudzím ľuďom do auta zásadne nenastupujte!
9. Nevolajte cudzích ľudí k sebe domov!
10. Peniaze cudzím na ošetrenie pre príbuzných nikdy nedávajte.
Zdravotníctvo je bezplatné!
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Okresy: Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce
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Koordinátorka / asistenti na regionálnej úrovni Prešov
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+421 51 7082 458
http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality

Operačný program Efektívna verejná správa
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre
obete“.
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