
Atentie la portofel! Hotii va \&quot;parlesc\&quot; si pe ger
Reprezentantii Politiei le recomanda sibienilor mai multa atentie la genti, portofele si la buzunare.
Oamenii legii atrag atentia asupra faptului in prag de sarbatori, pasiunea pentru cumparaturi devine,
aproape instant, pasiune pentru genti, posete, portofele, buzunare din partea hotilor. "Din nefericire,
stralucirea sarbatorilor de iarna surprinde si acest crampei de realitate al vietii cotidiene, furturile, realitate
care, nu de putine ori, poate aduce neplaceri tocmai personajului principal al acestui tablou, si anume
cetateanului ", spun reprezentantii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din partea IPJ Sibiu.
Politistii spun ca in aceasta perioada, hotii se bazeaza cel mai mult pe lipsa de atentie a sibienilor, dar si
pe increderea acordata oamenilor, in general, pe tendinta de a asocia, aproape involuntar, atitudinea si
modul nostru de comportare ori de actiune in diferite situatii cu cea a tuturor celorlalti. "Chiar daca
faptele comise de acestia intra in categoria infractiunilor pedepsite de lege cu inchisoarea, iar ei stiu acest
lucru, nu va lasati induplecati de asta si protejati-va: ei actioneaza oricum, oricand si oriunde. Asa ca
trebuie sa fiti vigilenti, prevazatori si neincrezatori: hotii fura din buzunare, din posete, din genti si
portofele sau chiar produse din magazin ", mai spus reprezentantii Biroului de Analiza si Prevenire a
Criminalitatii. Ei ne recomanda sa avem in vedere toate acestea si, odata cu atentia pe care o acordam
listei de cumparaturi, sa acordam o atentie sporita si gentilor si portofelelor, precum si produselor pe care
le-am achizitionat. De asemenea, trebuie sa fim atenti la banii si la cardurile bancare. Potrivit oamenilor
legii, acestea nu trebuie tinute in buzunare, pentru ca acestea sunt principala tinta a infractorilor. 
  
  Recomandari pentru vanzatori 
  
  Pentru cei care au printre atributiile administrarea unei societati comerciale, politistii le recomanda ca,
pentru evitarea oricaror neplaceri generate de vizita neplacuta a infractorilor, sa isi instaleze sisteme
performante de supraveghere video, in asa fel incat toata suprafata magazinului sa poata fi vizualizata.
Potrivit lor, este de preferat ca magazinele sa fie asigurate cu sistem de alarma antiefractie sau paza sa fie
asigurata de o firma specializata in domeniu. "Desi costul unor masuri de siguranta nu este deloc de
neglijat, un singur lucru este cert: va poate feri de probleme si cheltuieli ulterioare, care pot depasi cu
mult costurile unei asemenea achizitii ", spun politistii de la Biroul de Analiza si Prevenire a
Criminalitatii. Tot ei le recomanda vanzatorilor sa aiba in vedere amplasarea standurilor cu produse de
valoare in locuri unde hotii nu pot actiona si in care pot fi cu usurinta supravegheate. "Luati-va masurile
preventive necesare, fiti vigilenti si atenti la tot ceea ce se intampla in jurul vostru, la actiunile
partenerilor de cumparaturi. Oricata incredere ar prezenta la prima vedere, sub masca de protectie pe care
acestia o afiseaza se poate ascunde tocmai acela care a pus ochii pe poseta sau portofelul dumneavoastra
si care asteapta din partea dumneavoastra doar un gest de ezitare sau neatentie ", au spus reprezentantii
Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Sibiu. 
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