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ZOBACZ JAK UNIKNĄĆ WŁAMANIA DO DOMU I MIESZKANIA
Dom lub mieszkanie, w którym gromadzimy dorobek z wielu lat naszej pracy, stanowi
niejednokrotnie łakomy kąsek dla złodziei. Zawsze warto zrobić wszystko, aby do minimum
ograniczyć włamania do domów i kradzież naszej własności z mieszkań. Węgorzewscy policjanci
stale prowadzą różnego rodzaju działania i akcje prewencyjne, mające na celu ograniczenie tego
typu zdarzeń. Funkcjonariusze oprócz czynności operacyjnych, spotykają się także z mieszkańcami,
którym podpowiadają jak można uniknąć takich zagrożeń.
Korzystaj z zabezpieczeń technicznych:
- wyposaż drzwi i okna w odpowiednie zamki patentowe - wykazy tych zamków posiadają ﬁrmy ubezpieczeniowe i
specjalistyczne sklepy;
- jeżeli to możliwe, pomyśl o zabezpieczeniu swojego dobytku system alarmowym; wybierz ﬁrmę, której systemy ochronne
gwarantują uzyskanie zniżki ubezpieczeniowej;
- w drzwiach zamontuj zabezpieczenia przeciwwyważeniowe;
- zainstaluj w drzwiach wejściowych łańcuch lub inny element ograniczający stopień otwarcia drzwi oraz wizjer;
- dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi - włamywacz unika miejsc oświetlonych;
- mieszkania na parterze i najniższych piętrach są najbardziej narażone na włamanie przez drzwi balkonowe - warto
pomyśleć o zamontowaniu w nich dobrych klamek (w sprzedaży są klamki zamykane na klucz) lub chociaż zwykłych
zasuwek;
- doskonałym zabezpieczeniem są domofony, jednak pamiętaj, aby za pomocą domofonu nie otwierać drzwi obcym, warto
wpajać tą zasadę również innym.
Jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym:
- zabezpiecz go poprzez okratowanie okienek piwnic, tarasów i drzwi balkonowych, zwłaszcza tych z tyłu budynku;
- nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo można
dostać się do domu;
- zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu. Złodziej nie lubi światła, a wyższy rachunek z nawiązką
zrekompensuje Ci wzrost poczucia bezpieczeństwa.
Zanim otworzysz drzwi nieznajomemu:
- spójrz przez wizjer kto stoi za drzwiami, jeżeli jest to nieznana Ci osoba - spytaj o cel wizyty i poproś o

okazanie dokumentu, tak abyś mógł przeczytać nazwisko (policjant też ma obowiązek wylegitymować się).
Osoba o uczciwych zamiarach zrozumie Twoją ostrożność i nie obrazi się;
- na ogół znasz "swojego" listonosza, inkasenta lub dzielnicowego. Zachowuj się szczególnie ostrożnie jeżeli
pojawi się nieznana Ci osoba podająca się za pracownika tych instytucji.
Jeżeli obawiasz się nieznajomego, nie wpuszczaj go, nie każdy kto puka do twoich drzwi ma uczciwie zamiary!

Wychodząc z domu:
- zamknij wszystkie okna i drzwi. Czy wiesz, że około 2/3 włamywaczy dostaje się do mieszkań przez okno?
- nie zostawiaj kluczy w "dobrych schowkach" (pod wycieraczką, za doniczką na oknie, za framugą drzwi) - złodziej zazwyczaj
zna te miejsca nie gorzej od Ciebie;
- dziecko z kluczami do mieszkania na szyi, to równie fatalny pomysł - włamywacz potraﬁ wejść w posiadanie takiego klucza
lub wykonać jego odcisk;
- zamknij również okienka piwniczne i innych pomieszczeń gospodarczych, przez które można przedostać się do mieszkania;
- wychodząc wieczorem z domu zaciągnij zasłony lub opuść żaluzje i pozostaw w pokoju włączone światło - stwórz pozory, że
w domu ktoś jest;
- wychodząc, nawet na krótko, po list do skrzynki czy wyrzucić śmieci - zamykaj drzwi na klucz. Złodziej nie potrzebuje wiele
czasu, aby wtargnąć do Twojego mieszkania.
Opuszczając na dłuższy czas mieszkanie (urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajomemu sąsiadowi klucze do
mieszkania i poproś o:
- zapalanie codziennie chociaż na kilka minut światła w różnych pomieszczeniach;
- wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji.
To wszystko stworzy wrażenie, że w mieszkaniu stale ktoś przebywa.
Nie ryzykuj niepotrzebnie:
- unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii.
Takie "dobre schowki" jak szafa z bielizną, doniczka z kwiatami, książki czy cukiernica są bardzo dobrze znane
włamywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej kolejności. Nie opowiadaj o swoim majątku w miejscach, gdzie mogą
Cię słyszeć obcy;
- jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania;
- zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów, takich jak: aparat, komputer, telewizor, kamera, video itp. oznakuj je
w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację
fotograﬁczną cennych przedmiotów m.in. biżuterii, antyków, cennych obrazów, zegarków itp. - w przypadku kradzieży
zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania.
Nie ma systemów antywłamaniowych i alarmowych gwarantujących w 100% zabezpieczenie posiadanego mienia przed
złodziejami. Równoległe z zabezpieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, podwójne drzwi itp. nie zapomnij o jego
ubezpieczeniu w ﬁrmie ubezpieczeniowej, aby w przypadku włamania zrekompensować poniesione straty.
Nigdy nie zapominaj też o natychmiastowym poinformowaniu Policji o swoich podejrzeniach lub zaobserwowanej przed
chwilą sytuacji niebezpiecznej. Im szybciej funkcjonariusze przyjmą zgłoszenie i pojadą na miejsce, tym będą mogli podjąć
bardziej skuteczne działania zmierzające do eliminowania zagrożeń lub zatrzymania sprawców włamań.
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