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UWAŻAJ NA KIESZONKOWCÓW PODCZAS ZAKUPÓW
Ostatnie dni wakacji to czas wzmożonych zakupów. Podczas gorączkowego poszukiwania
przedmiotów do szkoły, czy przymierzania ubrań dzieciom możemy łatwo paść ofiarą kieszonkowców.
Legionowscy policjanci przypominają o właściwym zabezpieczeniu portfeli, telefonów i innych
wartościowych przedmiotów.
Kieszonkowcy pracują zazwyczaj w grupie, rzadko decydują się działać pojedynczo.
Dogodne warunki stwarzają im miejsca o dużym skupieniu ludzi, takie jak środki
komunikacji czy obiekty handlowe. Wykorzystują oni zamieszanie i tłok, a często sami
go powodują, aby ułatwić sobie "robotę".
Szczególną operatywność wykazują w zatłoczonych autobusach przy wsiadaniu i
wysiadaniu, w momencie kiedy Twoja uwaga jest już zajęta czym innym. Ulubionym
miejscem ich "pracy" są również dworce autobusowe i kolejowe - dokonują kradzieży w
kolejkach do kas, na peronach, gdy Twoje ręce zajęte są bagażem.
Złodzieje kieszonkowi bardzo lubią też punkty handlowe, zwłaszcza w terminach wzmożonych zakupów. Wykorzystują
moment kiedy klienci zainteresowani są wyborem przedmiotów i zajmują się dziećmi. Szybko zauważają odstawione na bok
torebki, wystające z kieszeni portfele, czy telefony komórkowe.
Jak ustrzec się przed kieszonkowcem?
●

Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie dokumenty i pieniądze!

●

Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie!

●

Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby zakupów w danym dniu!

●

Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach - pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty!

●

Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe osoby!

●

Obserwuj otoczenie oraz swój bagaż przy wsiadaniu do zatłoczonego autobusu (pociągu). Własne torby i pakunki trzymaj
przed sobą. Zwróć uwagę na osoby, które tworzą sztuczny tłok. Obserwowane - nie dokonają kradzieży!

●

Nie zasypiaj podróżując publicznymi środkami komunikacji!

●

Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu!

●

Torebkę należy odwracać zamkiem "do siebie", a nie na zewnątrz!

●

Portmonetka powinna zawsze znajdować się na dnie torebki!

●

Podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, płacenia w sklepie - NIE odstawiaj od siebie torebki, na podłogę lub
ladę - złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment.

●

Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść
Twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować.

W sytuacji zagrożenia - usiłowanie kradzieży kieszonkowej - wszczynaj alarm! Głośny okrzyk zwracający uwagę innych osób
potrafi skutecznie zniechęcić złodzieja.
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