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B d bezpieczny

Bezpiecze stwo poza domem
Kluby i Puby

Zanim wyjdziesz z domu zaplanuj razem z przyjaciółmi w jaki sposób wrócisz do
domu na wypadek rozdzielenia
Je eli nie mo esz zosta razem z przyjaciółmi upewnij si ze wiesz gdzie i z kim si
udaj
Nie zostawiaj driknow bez nadzoru lub z osobami których dobrze nie znasz
Je eli kto kogo dobrze nie znasz zaoferuje Ci drinka, udaj si z nim/nia do baru
Do napojow bezalkoholowych mo e zosta dodany alkohol lub narkotyki
Je eli zauwa ysz ze twój przyjaciel/przyjaciółka dziwnie si zachowuje b d
gotowy/gotowa mu pomoc gdy narkotyk mógł zosta dodany do jej/jego drinka
Je eli wdasz si w kłótni z osoba która jest pijana lub pod wpływem narkotykow
nie próbuj sprzecza si z nim/nia. Mo e to tylko pogorszy sytuacje. Opu to
miejsce je eli jest to mo liwe.
Staraj sie nie miesza ro nych alkoholi – zawarto czystego alkoholu waha si
Je eli potrzebujesz taksówk eby dosta si domu postaraj si zarezerwowa ja
zanim wyjdziesz z domu i spisz jej numery. Je eli nie jest to mo liwe upewnij si ze
taksówka, do której wsiadasz ma dokument potwierdzaj cy to samo kierowcy w
widocznym miejscu. NIGDY nie wsiadaj do nieoznaczonej taksówki.

Poza domem

B d czujny/czujna. Postaraj si zapami ta okolice i ludzi w okol których
przebywasz
Postaraj si wygl da i zachowywa pewnie
W razie niebezbieczenstwa zamiast ‘pomocy’ wołaj ‘po ar’. Mo e to przynie
lepsze rezultaty.

Je eli poruszasz si na wózku postaraj si trzyma wszystkie drogocenne rzeczy
blisko siebie
Je eli u ywasz bankomatu zawsze włó pieni dze do portfela zanim odejdziesz od
bankomatu
Upewnij si ze trzymasz klucze do domu w dłoni zanim dotrzesz do drzwi– mo e ci
to zaoszcz dzi cenny czas
W razie niebezpiecze stwa zadzwo pod 999. Mo esz równie wykr ci 112 z
telefonu komórkowego
B d czujny/czujna je eli u ywasz ipoda lub odtwarzacza mp3. Nie b dziesz w
stanie usłysze je eli kto b dzie szedł w twoim kierunku.
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Je eli czujesz si niepewnie udaj si w miejsce publiczne i skontaktuj si z
przyjaciółmi lub zamów taksówk która zabierze cie do domu
Zaplanuj swoja tras . Staraj unika si miejsc które sa słabo o wietlone. Poinformuj
przyjaciół o której godzinie powinna /powiniene si zjawi a tak e daj im zna jak
bezpiecznie dotrzesz do domu
Upewnij si ze masz numery alarmowe w swoim telefonie
Umawiaj si z przyjaciółmi w miejscu publicznym. Unikniesz w ten sposób
czekania w samotno ci.
Zanim wyjdziesz z domu upewnij si ze masz wszystko czego potrzebujesz –
klucze, telefon komórkowy, gotówk .

Bezpiecze stwo podczas zakupow
Trzymaj torebk blisko siebie

Podczas prowadzenia samochodu upewnij si ze twoja torebka nie znajduje si w
widocznym miejscu (przednie siedzenie). Staraj si trzyma ja w miejscu mało
widocznym.
Je eli poruszasz si

rodkami transportu publicznego trzymaj torebk blisko siebie

Je eli kto chwyci Twoja torebk – pu
si krzywda.

ja. Je eli b dziesz si szarpa mo e sta ci

Przy płaceniu w sklepach nie zostawiaj torebki bez opieki na ladzie
Je eli płacisz karta upewnij si ze bezpiecznie wprowadzasz swój numer PIN
(upewnij si ze nikt nie zagl da ci przez ramie)
Podczas korzystania z przymierzalni upewnij si ze masz wszystkie drogocenne
rzeczy przy sobie. Nigdy nie zostawiaj torebki w przymierzalni.
Mo esz równie oznaczy swoje drogocenne rzeczy numerem UV (numer domu i
kod pocztowy). Pomo e to podczas kradzie y.

Numery alarmowe

Numer alarmowy Posterunku Policji Tayside…………………………….112 or 999
Posterunek Policji na Bell Street ………………………………………03001112222
Crimestoppers …………………………………………………………0800 555 111
Centrum Pomocy Kobietom ………………………………………….01382 666081
Centrum dla ofiar gwałtu i przemocy seksualnej ……………………..01382 210291
Centrum Pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie Bernardo …………. 01382 596866
Stra miejska ………………………………………………………….01382 436333
Linia gdzie mo na zgłosi zachowanie antyspołeczne………………...08001693845

