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POLÍCIA

BEZPEČNE NA CESTE
- ZVIDITEĽNI SA!

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ!

158
112

TMA, ŠERO, DÁŽĎ, SNEH, 
HMLA, FUJAVICA

POUŽI REFLEXNÉ PRVKY!
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SOM SVEDKOM NEHODY!

VLÁMALI SA DO BYTU !
(rozhádzané veci, nič doma nie je...)

VIDÍM ZLODEJA,  
vreckára,  podozrivú osobu!

STRATIL SOM SA!

DETI, PRE SVOJU 
BEZPEČNOSŤ
DODRŽUJTE:

- Správaj sa slušne k svojím vrstovníkom  
a pomáhaj starším ľuďom!

-  Choď do školy vždy bezpečnou cestou 
ktorú poznáš, aj keď je dlhšia! 

-  Buď opatrný ako účastník cestnej 
premávky a nikdy sa nehraj na ulici!

-  Nenos kľúče od bytu viditeľne (na krku 
alebo v ruke) a nezabúdaj vždy riadne 
zamknúť dvere pri odchode z bytu alebo 
domu!

-  Všímaj si neznámych a podozrivých ľudí 
v dome, nevstupuj s nimi do výťahu, 
radšej choď pešo! Nehovor do telefónu, 
že rodičia práve nie sú doma!

-  Otváraj byt len známym ľuďom!

-  Používaj „kukátko“ a bezpečnostnú 
retiazku!

NEBUĎ ĽAHOSTAJNÝ

k páchateľom násilia,
vandalom

a sprejerom.

Pomôž pri ich odhalení,
v prípade akéhokoľvek 
podozrenia z páchania 

kriminálnej činnosti 
okamžite informuj 

políciu na telefónnom 
čísle 158

158 112
!


