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Consells de seguretat per protegir el domicili durant l'estiu
Tancar tots els accessos amb clau, connectar l'alarma i
guardar els objectes valuosos en llocs segurs són alguns dels
consells de Mossos d'Esquadra per marxar tranquils de
vacances. El cos de seguretat demana que se'ls truqui en cas
de detectar la presència de persones amb actitud sospitosa a
prop de domicilis.

Quan marxeu de vacances
Guardeu els objectes valuosos en llocs segurs.
Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu l'alarma.
És convenient que tingueu un inventari d'objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: facilita la
identificació dels objectes en cas de robatori.
Aviseu persones de confiança de la vostra absència.
Eviteu explicar que sereu fora de casa si parleu amb persones desconegudes.
No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.
No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
No deixeu al contestador automàtic cap missatge en què es dedueixi que sou fora. Podeu activar el desviament
de trucades per poder respondre sempre.
Demaneu a algú que us reculli la correspondència.
Per estar més segurs a casa
No obriu la porta a persones desconegudes.
Demaneu sempre la identificació al personal de l'aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei
trucant a la companyia. Desconfieu del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.
Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
Tanqueu sempre amb clau les portes d'accés al carrer.
Tanqueu bé la porta d'entrada de l'edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.
No deixeu les claus posades al pany exterior, ni sota l'estora de l'entrada, ni a la bústia, ni en cap altre
amagatall extern al domicili.
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Si perdeu les claus, canvieu els panys.
Si viviu en cases aïllades, instal·leu temporitzadors automàtics d'encesa dels llums interiors o exteriors del
domicili.
Aviseu la policia
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a prop del vostre
domicili, no dubteu a trucar a la policia.
Si observeu portes o finestres forçades o indicis que s'hagi pogut produir un robatori, mantingueu la calma, no
toqueu res i aviseu la policia, que us indicarà els passos a seguir i farà la investigació adequada amb personal
especialitzat.
El telèfon d'emergències és el 112.
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