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SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Data publikacji 20.02.2019

Bezpieczeństwo osób starszych, metody oszustw na wnuczka, policjanta czy pracownika
wodociągów, ale przede wskazówki jak się przed nimi bronić – to zagadnienia brieﬁngu z
udziałem gorzowskich policjantów, przedstawicieli Poczty Polskiej i samorządu lokalnego. W
staraniach o bezpieczeństwo i uświadamianie osób starszych mundurowym pomogą listonosze,
którzy będą rozdawać ulotki proﬁlaktyczne.
Gorzowska Policja każdego dnia pracuje nad bezpieczeństwem seniorów powiatu gorzowskiego. Wszystko po to, aby ta
grupa społeczna, której należy się szacunek społeczeństwa, czuła się bezpiecznie w domu, na ulicy, będąc na spacerze
z najbliższymi czy znajomymi. Seniorzy wymagają wyjątkowej troski i zainteresowania nie tylko ze strony najbliższych.
Biorąc pod uwagę co chwilę powtarzające się przypadki oszustw dokonywanych na szkodę starszych osób oraz liczne
przypadki usiłowania wyrządzenia im krzywdy, warto stale edukować seniorów i przypominać im o koniecznych
środkach ostrożności w kontaktach z osobami, których nie znają. Taki właśnie cel mają działania proﬁlaktyczne
„Seniorze, nie daj się oszukać!” prowadzone przez gorzowskich policjantów.
Dziś (20 lutego) w Urzędzie Pocztowym przy ul. Jagiellończyka, odbyło się spotkanie wszystkich biorących udział w
działaniach podmiotów z przedstawicielami mediów. Ulotki z cennymi poradami traﬁą głównie do osób starszych.
Podobnie jak poprzednio, w policyjne działania włączyło się Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.,
Gorzowska Rada Seniorów, a przede wszystkim gorzowski Region Sieci Poczty Polskiej. To właśnie pracownicy poczty –
listonosze, którzy każdego dnia odwiedzają nasze babcie i dziadków z listami, będą teraz swoistym „łącznikiem” między
policjantami, a seniorami. Listonosze będą rozdawać ulotki proﬁlaktyczne, w których będą zawarte informacje o tym w
jaki sposób działają oszuści, jak uchronić się przed przestępcami oraz jak dbać o siebie w różnych codziennych
sytuacjach. Do seniorów traﬁ 3 tysiące ulotek, które będą także dostępne w placówkach Poczty Polskiej na terenie
miasta i powiatu.
Przypominamy i przestrzegamy!
Należy uważać w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, wypytującymi o nasze
sprawy osobiste czy ﬁnansowe. Policjanci nigdy nie wykonują takich telefonów ani nie odbierają osobiście żadnych
pieniędzy! Po takiej rozmowie telefonicznej, której przebieg wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak najszybciej
poinformować o tym fakcie policję. Powinniśmy również być ostrożnym w kontaktach z osobami odwiedzającymi nasz
dom, mieszkanie. Tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić nas przed staniem się oﬁarą naciągaczy. Przede wszystkim,
w przypadku pojawienia się przed naszymi drzwiami osób podających się za hydraulików czy administratorów warto
wiedzieć, czy rzeczywiście taka wizyta była zaplanowana. Sprawdźmy to, zadzwońmy do administratora budynku lub do
ﬁrmy, która ma dokonać przeglądu czy naprawy usterki. Postarajmy się zapamiętać również, jak wyglądały takie osoby,
w co były ubrane, jak się przedstawiały. Przyjechały samochodem czy przyszły pieszo? Te informacje pozwolą szybciej
zidentyﬁkować i zatrzymać oszustów. Warto również, aby poprosić o pomoc osoby najbliższe – sąsiadów czy rodzinę.
Ich obecność sprawi, że poczujemy się pewniej i bezpieczniej, a w razie ewentualnego niebezpieczeństwa nie będziemy
sami.

Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze
mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić policję o
zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do
działania.
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