
                    ZABEZPIECZ SWOJE 

                   MIENIE 

- WŁAŚCIWIE 
chroń  swój dom 

Na zabezpieczenie naszych domów 
wpływa wiele czynników. Podstawowym 
celem jest szybkie wykrycie zagrożenia 
oraz właściwe zabezpieczenie. 

Pamiętaj !!! 

●    upewnij się czy drzwi i okna są 
prawidłowo zamknięte - osoba 
włamująca się nie potrzebuje dużo 
czasu, wystarczy parę minut np.    
Wasze zakupy w sklepie; 

●   nie opowiadaj o urlopie 
przed wyjazdem, ogranicz informacje 
na portalach społecznościowych; 

●   zwracaj uwagę na nieznajome
osoby i pojazdy w okolicy; 

●   pamiętaj o samopomocy
sąsiedzkiej ; 

●   poproś kogoś o opiekę nad domem - 
niech zapali światła i zabierze 
pozostawioną pocztę. 
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