Consells de seguretat

• S
 i marxa de vacances, no deixi senyals de que la casa està deshabitada, i no ho comenti a persones desconegudes.
• D
 emani als veïns que li recullin la correspondència.
• Instal·li sistemes de tancament segurs, com ara portes blindades,
marcs resistents i panys de seguretat, i simuladors de presencia
, com ara programadors horaris que activin automàticament
llums, aparells de música, etc.
• T
 anqui sempre totes les portes i finestres quan surti de casa i no
s’oblidi de connectar el sistema d’alarma. Els lladres aprofiten
qualsevol moment de descuit.
• S
 i el seu sistema d’alarma li permet, connecti sempre l’alarma
inclús quan està dins la vivenda.
• S
 i la porta del garatge es automatitzada, desconnecti el receptor
de radio del comandament a distància o automatisme del motor.
• S
 i perd les claus, canviï el pany.
• P
 rocuri no deixar articles de valor o diners dins la vivenda, i no
deixi les claus ni comandaments a distància dins el cotxe.
• T
 anqui l’aixeta d’entrada de l’aigua i gas, desconnecti tots els interruptors generals d’electricitat excepte els que alimenten aparells
vitals com neveres, congeladors, alarmes, etc, i no deixi espelmes
o la llar de foc encesa quan marxi de casa.
• No
 surti del seu negoci amb la recaptació, si ho ha de fer procuri
que sigui acompanyat o en hores transitades per evitar atracaments.
• Desconfiï

de persones desconegudes inclús les que tenen bona
presencia.
• N
 o posi articles de valor en llocs de fàcil accés ni a prop de les
portes d’entrada al local.
• R
 ecordi que per evitar atracaments i furts, els sistemes de videovigilància son molt efectius.
• S
 i detecta algun senyal estrany o persones sospitoses, no dubti
en trucar a la Policia.
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