Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

CONSELLS DE
SEGURETAT
PERSONAL
PER A LA
GENT GRAN.

1. NO OBRIS LA PORTA A DESCONEGUTS.
Mira sempre per l’espiell i fes ús de la cadena de seguretat
de la porta.
No obris la porta de la finca ni de la casa a desconeguts.
Quan entris a la finca vigila que no hi hagi alguna persona
desconeguda a l’interior.

2. NO DONIS INFORMACIÓ PER TELÈFON I EVITA PARLAR
AMB DESCONEGUTS.
No donis cap dada personal ni bancària per telèfon.
No donis cap informació a persones desconegudes.
Desconfia sempre de qui et digui que has guanyat un premi
o un regal.

3. VIGILA QUAN SURTIS DE LES ENTITATS BANCÀRIES I ALS
CAIXERS AUTOMÀTICS.
No surtis mai de les entitats bancàries amb els diners a la
vista, procura no treure grans quantitats de diners i si pot
ser ves-hi acompanyat/ada.

Als caixers automàtics, si l’oficina es tancada , passa el
pestell i no deixis la cartera a la vista. No facis servir els
caixers que estan al carrer.

4. VIGILA LES TEVES PERTINENÇES I LA BOSSA DE MÀ.
Porta la bossa sempre en bandolera, es a dir creuada al cos,i
pel costat de les façanes,mai per el costat de la calçada.

Evita portar en un mateix lloc, els diners,les claus, la
documentació personal ( DNI,targetes,carnets...), si pots
porta’ls en diferents llocs.
Quan t’asseguis tingues la bossa de ma controlada i a la vista,
agafada amb les mans o entre les cames, mai la pengis a la
cadira.

5. VIGILA AMB LES CUES.
Vigila la teva bossa de mà o la cartera quan estiguis a una cua,
evita portar la cartera a la butxaca del darrera dels pantalons,
el millor lloc son les butxaques interiors; si l’has de portar al
darrere fes-ho amb el boto de la butxaca cordat.

Ves amb compte amb les empentes i les aproximacions
sospitoses.
No portis la motxilla a l’esquena ni deixis la cremallera de la
bossa oberta.

6. ESCULL BÉ LA BOSSA QUE PORTES.
Les bosses mes segures son les que porten cremallera, evita
dur la motxilla o la bossa a l’esquena en llocs molt
concorreguts (metro, ffcc....).Recorda dur-la sempre ben
tancada.

Porta només el que necessitis, evita portar objectes i
documentació que no et facin falta, en cas de robatori ho
perdries tot.

