Nepríjemnosti na ulici - ako sa im vyhnúť,
návykové látky, uvoľňujúca sa morálka, nerešpektovanie autorít to sú všetko sprievodné javy
možného agresívneho chovania jednotlivcov ,ako aj rôznych skupín a následne ich reakcie na
bezprostredné okolie. Ako sa chrániť, resp. ako predísť nepríjemnostiam na ulici, poradíme Vám ,
ako sa im vyhnúť.
-

-

-

-

Snažte sa chodiť na odľahlé miesta so sprievodom, a ak je to možné dajte niekomu vedieť ,
kam idete
Po zotmení sa vyhýbajte rizikovým miestam, parkoviskám, okoliu pohostinstiev
a diskotékovým klubov, železničným staniciam a autobusovým staniciam, stavbám.
Ak to zníži Váš pocit nepokoja a ohrozenia, kúpte si ochranný sprej a noste ho pripravený vo
vrecku
Odporúča sa chodiť von so psom (aj keď je to len malý psík), pes zvyčajne odrádza väčšinu
útočníkov
Udržujte bezpečnú vzdialenosť od temných priechodov a vchodov do domov. Rohy domov
obchádzajte po vzdialenejšej strane chodníka
Ak máte pocit, že ste sledovaný cudzou osobou, vyhľadajte osvetlené miesto s rušnou
premávkou a väčším pohybom ľudí
Ak je vo vašej bezprostrednej blízkosti neznámy človek, radšej do domu nevstupujte. Ak cítite
byť ohrozený, požiadajte o pomoc iných ľudí
Ak sa Vás niekto z auta pýta na cestu, odpovedzte mu radšej z bezpečnej vzdialenosti.
Udržiavajte s osobou zrakový kontakt, neotáčajte sa mu chrbtom. Ak máte podozrenie,
utečte opačným smerom ako auto prišlo
Na verejnosti neukazujte väčšie sumy peňazí alebo drahé predmety, používajte radšej šeky
a kreditné karty. Peňaženku a osobné doklady noste skryté a čo najbližšie k telu. Nenoste ich
v zadnom vrecku nohavíc
Pred výberom peňazí z bankomatu sa vždy najprv pozrite, či nie je v blízkosti podozrivá osoba
a či Vás nesleduje
Vyhýbajte sa tlačeniciam , rukou si držte kabelku alebo tašku, zabránite tak ich otvoreniu
alebo vytrhnutiu. Majte ich pod dohľadom, pretože niektorí páchatelia neváhajú rozrezať dno
alebo postrannú časť kabelky, aby sa mohli rýchlo zmocniť obsahu
Myslite na to, že niektoré tlačenice sú vyvolávané umelo (hlavne na autobusových staniciach)
na odpútanie vašej pozornosti, aby ste si nevšimli odcudzenie vašich vecí.
Na trhovisku buďte opatrní pri výbere tovaru, nikdy nestrácajte kontrolu nad svojou kabelkou
a vreckami.
Neskracujte si cestu neosvetlenými a opustenými miestami, staveniskami a tmavými parkami
Venujte pozornosť svojmu okoliu
Nechoďte v tesnej blízkosti rohov budov a ich vchodov, kde môže na Vás čakať
nebezpečenstvo

-

Zvýšte pozornosť pri vstupe do domu a výťahu
Po ulici choďte vždy čelom k idúcim vozidlám, aby nikto nemohol vedľa Vás nepozorovane
zastaviť
Ak prechádzate vedľa zastaveného vozidla, všimnite si, či v ňom niekto nesedí, ak áno buďte
opatrní
Ak pri Vás zastaví vozidlo a cítite sa byť ohrození, utekajte vždy proti smeru jazdy
Neprijímajte sprevádzanie a odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte
Ak máte dôvodné podozrenie, že by mohlo prísť k útoku voči vašej osobe , vždy sa obráťte na
políciu, ktorá urobí potrebné opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú cestu do vášho bytu

Dúfam, že tieto rady Vám pomôžu predísť nepríjemným situáciám , ktoré sa môžu vyskytnúť vo
vašom okolí , a sú venované viac menej pre ženy, ale aj pre deti a starších ľudí. Dôležitá je skutočnosť,
aby ste dôverovali polícii, ktorá je tu pre Vás a nepodceňovali potencionálne
hroziace
nebezpečenstvo.

