A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Az ősz végi - téli időszakban a közlekedés még nagyobb odafigyelést kíván. Az utak a hideg,
a csapadék, a jég miatt gyakran csúszósak, megnövekszik a fékút, nehezebb a megállás. Ilyenkor óvatosabb tempóra, nagyobb követési távolságra lehet szükség.
A párás, ködös, esős időjárási viszonyok mellett kiemelt fontosságú, hogy a járművek világító
- és jelzőberendezései hibátlanul működjenek.
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ha
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esetben hólánc, stb.)!
Úticéltól
függően
elakadás esetére hasznos
lehet meleg ruházatot,
takarót, ételt és innivalót is
magunkkal vinni. Főleg hosszabb utazás esetén elindulás előtt mindig tájékozódjunk az aktuális időjárási és útviszonyokról!

A hideg idő beköszöntére nemcsak közlekedésbiztonsági
szempontból kell felkészülnünk. Már a 0 Celsius fok körüli,
és az alatti hőmérséklet is veszélyt jelenthet a fedél nélkül
vagy fűtetlen lakásban élőkre, de akár az elszigetelten, egyedül élő idős emberekre is.

Mit tehetünk a veszélyhelyzetek elkerülése, megelőzése érdekében?
 A téli időszakban keressük fel rendszeresen idős hozzátartozóinkat, támogatásra szoruló
ismerőseinket, ellenőrizzük, szükségük van-e valamilyen segítségre!
 Ha észrevesszük, hogy otthon tartózkodó szomszédunk már hosszabb ideje nem fűtött
be, nézzünk utána, hogy a tüzelője fogyott-e el, esetleg betegség vagy egyéb ok miatt szorul
segítségre!
 Amennyiben tudomásunkra jut, hogy valakit bármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, és
személyesen nem tudunk neki segíteni, tegyünk bejelentést az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon, vagy jelezzük a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál!
Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
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112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107

 Ha a rokonok, szomszédok huzamosabb ideig nem adnak életjelt magukról, és semmilyen formában nem tudjuk elérni őket, hívjuk a 112 segélyhívó számot!
 Ha közterületen segítségre szoruló személyt látunk, szintén hívjuk a 112 –es segélyhívót! Biztosan bajban van, aki a csupasz földön fekszik a hidegben, akinek nedves a ruházata,
aki reszket illetve zavartan viselkedik.

A tüzelő beszerzésekor különös óvatossággal, elővigyázatosan érdemes eljárni. A csalók általában
hamis méréssel, nem megfelelő minőségű, vagy a kialkudott mennyiségnél jóval kevesebb áru leszállításával csapják be a vásárlókat.
Megelőzési tanácsok:





Csak hivatalos forgalmazóhelyről, illetve megbízható kereskedőtől rendeljen árut!
Ragaszkodjon szabályszerű számla kiállításához, ellenőrizze az azon szereplő adatokat!
A kiszállításkor lehetőség szerint legyen jelen hozzáértő személy!
A leszállított tüzelőről kérje a mázsajegy felmutatását! Ha a mennyiséget illetően csalás gyanúja
merül fel, kérje az áru elszállítását egy közeli mérlegelő helyre, és győződjön meg a valódi súlyról!
 Ha úgy tűnik, nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki, még a lerakodás előtt álljon el a
vásárlástól!
 A munkásokat ne engedje az ingatlan területén egyedül mozogni! Ön vagy a segítségül hívott személy végig legyen jelen a lerakodás helyén!
 Fizetésre lehetőség szerint csak a fa lerakodása után kerüljön sor, amikor az áru szabályos szállítása,
a mennyiség ellenőrzése megtörtént!

A téli időszakban sajnos jellemzően megnövekszik a szén-monoxid mérgezéses esetek száma. A mérgező gáz jelenlétét nem érzékeljük, mivel az színtelen, szagtalan. A szervezetre gyakorolt hatásai (roszszullét, szédülés, hányinger, fáradtság, lábbénulás) a bénulás kivételével könnyen összetéveszthetők
egyéb betegségek tüneteivel. Jelenlétére szén-monoxid érzékelő hiányában csak a rosszullét tüneteiből
következtethetünk.
Hogyan lehet megelőzni a szén-monoxid mérgezést?
A kéményeket rendszeresen ellenőriztetni kell a kéményseprőkkel! Célszerű évente megrendelni a szolgáltatást. Javasolt minden évben, a fűtési szezon előtt a tüzelő-fűtő berendezéseket szakemberrel átvizsgáltatni – akkor is, ha azok megfelelően működnek.
A megbízható szénmonoxid-érzékelő berendezés vásárlása növeli a biztonságot. A készülék jelzésére - amely általában sípoló hang - azonnal el kell hagyni a helyiséget,
és hívni a 112-es segélyhívó számot!
Tüzelő-fűtő berendezések biztonsága
A kályha és kandalló környékén ne tároljunk éghető anyagot! Csak olyan fűtőanyaggal használjunk
berendezésünket, amely az adott tüzelő-fűtő berendezés használati utasítása alapján alkalmas a működtetésre.
(Forrás: 112-Tudd, hogy segíthess! Tudástár)

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

