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Jeśli wybierasz się w podróż samochodem:
• Dbaj o stan techniczny swojego pojazdu. Dokonuj okresowych przeglądów oraz reaguj
natychmiast na sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu pojazdu - zwłaszcza
podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.
• W czasie przygotowań do podróży zaplanuj trasę i czas przejazdu. Upewnij się, że
samochód jest sprawny technicznie (ogumienie, oświetlenie) i odpowiednio wyposażony
(gaśnica poddawana kontroli sprawności co najmniej raz w roku, apteczka, trójkąt
ostrzegawczy); dobrze jeśli masz nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.
• Wybieraj drogi główne, a unikaj jeżeli jest to możliwe dróg bocznych, słabo lub w ogóle Ci
nie znanych.
• Staraj się planować przejazd w godzinach dziennych, tylko wtedy gdy musisz wybieraj się w
podróż w godzinach nocnych. W nocy jest zła widoczność, jesteś zmęczony, a przez to
podróż jest mniej bezpieczna.
• Zaplanuj miejsca, gdzie zatrzymasz się aby odpocząć. Najlepiej zatrzymuj się w miejscach
uczęszczanych, gdzie są zorganizowane specjalne miejsca parkingowe. Może to być np.
stacja benzynowa lub parking strzeżony.
• Opuszczając samochód weź ze sobą kluczyki oraz dokumenty pojazdu. Zawsze włączaj
system alarmowy.
• Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu wartościowych przedmiotów, które
mogą być przyczyną włamania do pojazdu. Cenne przedmioty chowaj do bagażnika.
• Nie zabieraj przygodnych pasażerów, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym.
• W czasie jazdy zamykaj pojazd od wewnątrz.
• Jeżeli zauważysz, że systemy zabezpieczenia pojazdu nie działają prawidłowo udaj się
niezwłocznie do serwisu w celu sprawdzenia i ewentualnie naprawienia systemu.
• Najbezpieczniejszym miejscem do parkowania pojazdu jest garaż lub parking strzeżony.
Jeżeli pojazd parkujesz w innym miejscu - to staraj się by było ono dobrze oświetlone, nie
zasłonięte zaroślami lub zabudowaniami.

Jeśli planujesz podróż pociągiem lub autobusem:
• Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach autobusowych, gdzie zazwyczaj występuje
duży tłok. Łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych.
• Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu.
• W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki - zwłaszcza torebek
podręcznych.
• Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do
siebie.

• W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.
• Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu.
Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty.
• Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty w czasie podróży staraj się mieć
przy sobie.
• Unikaj nocnych podróży zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach. Staraj się nie spać
w podróży.
• Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z
otoczeniem - przestępcy mogą to wykorzystać.
• Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób. Zwłaszcza gdy podróżujesz sam. Nie
zawieraj lepiej przygodnych znajomości.
• Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji
współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych towarów po niskich cenach
itp.
• Pamiętaj, że papierosy można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych; zwracać
uwagę na dokładne gaszenie niedopałków.
• Przed wyjazdem oceń sprawność psychofizyczną kierowcy oraz stan techniczny autobusu,
(np.: opon). W przypadku, gdy wyruszasz w dłuższą trasę upewnij się czy kierowca ma
zmiennika.
• W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj znacznego oddalania się od autokaru.
P A M I Ę T A J:
• Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty
pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki Policji.
• Jeżeli jadąc samochodem zauważysz coś niepokojącego zatrzymaj się przy radiowozie
policyjnym lub udaj się do najbliższej jednostki Policji.
• Jeżeli w pociągu zaobserwujesz podejrzanie zachowujące się osoby poinformuj o tym
obsługę.
• Jeżeli twoje dziecko wyjeżdża autokarem możesz poprosić o sprawdzenie jego stanu
technicznego policjantów z najbliższej jednostki Policji.
• Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niejednokrotnie pozwoli Ci bezpiecznie
dojechać do celu.

