Szentendre, 2018. 16. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel
foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig
Szépkorúak bűnmegelőzése
A Szentendrei Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, Paksai Gergely r. főtörzsőrmester a napokban a pomázi
Idősek Otthonába látogatott el, hogy a szépkorúaknak bűnmegelőzési célú előadást tartson.

A körzeti megbízott elmondta, hogy hogyan előzhető meg, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak, milyen
jellegű trükkös bűncselekményeket követnek el legyakrabban az idősek sérelmére egyben összefoglalta, hogy
hogy hogyan előzhető meg, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak
Ittas vezetők kiszűrése
A 2018. április 21-én megtartott akció alkalmával 247 sofőrt ellenőriztek a rendőrök a „Finn módszer”
segítségével a 11-es főúton. A balesetek visszaszorítását célzó ellenőrzés során kettő esetben merült fel
ittasság gyanúja, ennek nyomán egy fővel szemben közigazgatási eljárás indult, egy fővel szemben pedig
büntetőeljárást kezdeményeztek a rendőrök.
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Az elsőként Finnországban alkalmazott módszer lényege, hogy előre kijelölt leállítási helyen több rendőr
bevonásával elvégzik az arra közlekedő összes járművezető alkoholteszteres ellenőrzését. Ha a járművezető
nem bizonyul ittasnak, úgy azonnal tovább haladhat, míg ittasság esetén az érintett vezetőket félreállítják és
eljárást kezdeményeznek velük szemben.
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén a jövőben is tartanak hasonló ellenőrzéseket,
amelyek elsődleges célja a balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság növelése.
Bűn-és baleset-megelőzés
A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai 2018. április 21-én a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskolában tartottak bűn- és balesetmegelőzési előadást a diákoknak. A bűnmegelőzési előadáson az
előadó tájékoztatta a diákokat az internet veszélyeiről, a védekezési lehetőségekről, a személyes adatok
védelmének fontosságáról, a közösségi oldalak és a chat-programok használatának biztonsági szabályairól.
A tanulók ezt követően az udvaron tesztelhették a közlekedési ismereteiket, valamint a kerékpáros
ügyességüket az iskola udvarán felállított KRESZ pályán, a sebességmérő készülék segítségével pedig
kiderült, hogy ki a leggyorsabb az osztályban.

Tanácsok a biztonságos internetezéshez:
-

Gondolja át, hogy milyen oldalakra regisztrál!
Személyes adatait tartsa biztonságban!
Jelszavát ne árulja el senkinek!
Legyen körültekintő az internetes ismerősökkel!
Alaposan fontolja meg, hogy milyen képet tölt fel magáról a közösségi oldalakra!
Az interneten se vegyen részt mások ellen irányuló tevékenységben!
Bátran mondjon nemet, ha provokálják vagy zsarolják!
Szentendrei Rendőrkapitányság
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