AZ ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÁÉRT –

AZ ÜNNEPEK IDEJÉN IS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság idén is megfelelő erőkkel készül a
karácsonyi -, és a szilveszteri feladatok ellátására.

A hó megérkezését követően, sokan előveszik a téli sporteszközöket, melyekkel a
behavazott közúton is gyakran találkozhatunk.

A közterületeken, decemberben megerősített gépkocsizó, gyalogos járőr-, valamint bűnügyi
szolgálatot látnak el rendőreink. Nagyobb rendőri jelenlét várható a megnövekedett forgalmú
helyeken (pl. a piacokon, üzletsorok, áruházak, pályaudvarok, környékén, illetve a közutakon).

A csomagok autóval történő szállításánál, ügyelni kell a megfelelő rögzítésre. A
síbox és egyéb a csomagok tárolására alkalmas eszköz, jó szolgálatot tehet. Ennek
hiányában, csomagokat a csomagtartóban szállítsunk és tároljunk. Az utastérben
elhelyezett tárgyak, egy hirtelen fékezés során, az utasokban és a vezetőben kárt tehetnek, komoly sérüléseket okozhatnak.

A karácsonyt megelőző hetekben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és
a rendőrkapitányságok, a polgárőrök, településőrök és mezőőrök bevonásával, a fenyőlopások
megelőzése érdekében fokozottan ellenőrzik a fenyvesekkel borított területeket, illetve a fenyőszállítmányokat.
A petárdák illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása érdekében, ugyancsak folyamatos ellenőrzések kerülnek végrehajtásra.
A közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök figyelme kiterjed a hajléktalan személyekre is, ennek során együttműködnek a hajléktalanszállókkal, éjjeli menedékhelyekkel.

F o k o zo t t a n v i g y á z zu n k é r t é k e i n k re !
Az ünnepekre való készülődés, illetve az ünnepek idején a rendőrök jelen lesznek
megyénkben a frekventált, illetve nagyobb tömegeket vonzó helyeken. Azonban
nem lehetnek ott mindenki mellett, ezért fontos, hogy mindenki figyeljen értékeire,
és tartsa be az alapvető vagyonbiztonsági szabályokat.
Javasoljuk, hogy azon értékeket, amelyeket szükségszerűen maguknál kell tartanunk, mint például a különböző okmányok, pénztárca, bankkártyák, ruházatuk
vagy táskájuk belső, védettebb zsebeiben helyezzék el.
A bankautomaták használata előtt ellenőrizzék a kártyabefogadó nyílás sértetlenségét, illetve a készpénzkiadó nyílás torlaszmentességét. Vásárláskor a táskát, pénztárcát ne tegyék a pultra úgy, hogy az, közben kikerülhessen látóterükből. Értékeiket, az áru válogatásának idejére se hagyják őrizetlenül a bevásárló kosárban, vagy
kocsiban.
A pályaudvarokon, valamint az utazáshoz használt járműveken is fordítsanak figyelmet poggyászaikra, és egyéb értékeikre. A készpénzt, és a személyes iratokat
mindig tartsák maguknál, azokat soha ne tegyék a csomagok közé. Ne tartsanak
magunknál sok készpénzt, de ha ez mégis szükséges, azt lehetőség szerint több helyen tárolják. Kérjük, hogy a PIN kódot, ne a bankkártya mellett helyezzék el.
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz, ezért javasoljuk, hogy a járműben értéket
ne hagyjanak. Parkoláskor minden esetben ellenőrizzék az ajtók, ablakok zártságát.
Megfelelő körültekintést igényel az áruházak előtti forgalmas parkolókban a vásárolt értékek elpakolása az autóba. Semmiképpen sem célszerű, az értékekkel teli
bevásárlókosárnak hosszabb ideig hátat fordítani. Ha a vásárolt árut csak látható
helyre sikerül az autóban elhelyezni, már nem javasoljuk a jármű őrizetlenül hagyását. Az indítókulcsot még rövid idejű megállás esetére is vigyék magukkal, hiszen adott esetben a jármű megszerzéséhez a tolvajnak éppen erre az óvatlan pillanatra van szüksége.
Az ünnepek idején hosszabb időre üresen hagyott ház vagy lakás ellenállhatatlanul
csábítja a betörőket. Tanácsoljuk, hogy távozás előtt ellenőrizzék a nyílászárókat, a
lakás felügyeletével bízzanak meg ismerőst, szomszédot. Ugyanez vonatkozik a karácsonyi éjféli misék, szilveszteri mulatságok idejére is.

Az utazás során, az autóban ügyeljenek a passzív biztonsági eszközök használatára.
Gyermekeket, az arra alkalmas gyermekülésben bekötött állapotban szállítsák.
7 Celsius-fok alatti közlekedés során, a téli gumi használata kötelező!
Az időjárás gyakori változásai és a frontok megterhelik a szervezetet. Tilos vezetés
előtt és alatt az alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer fogyasztása. Aki alkoholt kíván
inni, gondoskodjon sofőrről, vagy használja a tömegközlekedési eszközöket, vegyen
igénybe taxit!
A téli közlekedés során megváltozott időjárási, út -, és látási viszonyok felelősségteljesebb higgadtabb közlekedést kívánnak.
Elindulás előtt érdemes az útvonalat megtervezni, a gépjárművet teletankolni és érdeklődni az utak járhatóságáról. Mindenki időben induljon el! Ne a közúton történő száguldozással kívánják behozni az esetleges időbeli lemaradásokat, késéseket!
Ha a hó fogságában rekedt, elakadt, semmiképp ne hagyja el járművét, gyalog ne
induljon útnak! Telefonon kérjen segítséget a 112-es ingyenesen hívható számon,
majd várja meg, amíg a segítség megérkezik.
Az elhagyott járművek a közlekedésben akadályt, veszélyhelyzetet képeznek, jelentősen növeli az esetleges mentési időt.
Külföldre tervezett út kapcsán érdemes tájékozódni az egyes országok eltérő közlekedési szabályairól, esetlegesen előírt kötelező tartozékokról (téli gumi, nemzetközi
vezetői engedély, zöldkártya, láthatósági mellény, hólánc).

A s zi l v e s zt e r i t ű zi j á t é k o k r ó l
Polgári célú pirotechnikai terméket a rendőrhatóság által kiállított engedély birtokában lehet felhasználni és tárolni. Kivételt képeznek az ún. játékos pirotechnikai
termékek (I. pirotechnikai osztály), a kis tűzijátékok (II. osztály), valamint a közepes tűzijáték termékek III. osztály) - a bombák, a római gyertya és a mozsarakban
lévő tűzijáték bombák kivételével. A gyakorlatban a fenti osztályokba sorolt pirotechnikai termékeket a csomagolásukon található, magyar nyelvű címkéről lehet
felismerni.
Az I. osztályba tartozó termékeket a 14. életévét betöltött személy engedély nélkül
(14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú felügyelete mellett) megvásárolhatja, felhasználhatja egész évben (pl. torta tűzijátékok).
A II. és III. osztályba tartozó, szabadon forgalmazható termékek december 31-én
18.00-tól január 1-jén 06.00 óráig használhatók fel engedély nélkül, kizárólag nagykorú személy által. Az eszközök december 28-tól december 31-ig árusíthatók.
Ünnepek után, a forgalmazó az általa értékesített hibás vagy lejárt szavatosságú pirotechnikai terméket, illetve a fel nem használt kis tűzijátékokat január 05-ig köteles térítésmentesen visszavenni.
Pirotechnikai termék postai, illetve csomagküldő szolgálat útján történő értékesítése tilos! A petárda birtoklása, felhasználása továbbra sem engedélyezett!

H a s zn o s t a n á c s o k k ö zl e k e d ő k n e k
A karácsonyi és szilveszteri ünnepek közeledtével intenzívebbé válik a bevásárló
forgalom, emellett sokan kelnek útra, hogy felkeressék szeretteiket. Ez nagyobb toleranciát és több figyelmet kíván a közlekedőktől.
Korán sötétedik, így a gyalogosokra, a megszokottnál jobban kell ügyelni. A kerékpárral közlekedők részére, lakott területen kívül, éjszaka, illetve korlátozott látási
viszonyok között, láthatósági mellény viselése kötelező!
Kijelölt gyalogátkelőhelyen az elsőbbség a gyalogosoké! Az iskolai téli szünet során,
a gyermekek felszabadultabbak, ezért kérjük, figyeljenek jobban rájuk.

BÉKÉS, BOLDOG, BŰN- ÉS BALESETMENTES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

