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ZABEZPIECZ SWOJE MIESZKANIE I SAMOCHÓD PRZED
WYJAZDEM NA WAKACJE!
Data publikacji 22.07.2019

Zanim wyjedziemy z domu na upragniony urlop zadbajmy o to, by po powrocie z wakacji nie
spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje
mieszkanie. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować
jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest… życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem
poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym
mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Powierzmy życzliwym sąsiadom lub znajomym komplet
kluczy do naszego domu. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło
wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.
Przed wyjazdem na urlop zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien
dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo
dostać się do naszego domu. Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym wyjeździe i nie zostawiajmy tego rodzaju
informacji na automatycznej sekretarce czy popularnych teraz portalach społecznościowych. Starajmy się nie
pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i
gazem.
Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawiając jej numer
telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. Niezawodny będzie w tym przypadku
życzliwy sąsiad. Niech zerknie na nasze mieszkanie czy dom podczas naszej nieobecności. Być może pozostawienie
komuś zaufanemu kluczy do naszego mieszkania, będzie też dobrym pomysłem. Od czasu do czasu taka osoba może
pojawić się w naszym miejscu zamieszkania, otworzyć okna, włączyć światło na chwilę, tak by sprawić wrażenie, że
domownicy jednak przebywają u siebie.
Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w naszej skrzynce pocztowej nie gromadziła się większa ilość
korespondencji, która jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że mieszkanie lub dom stoją puste. Dobrym
rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w różnych porach dnia w mieszkaniu zapala się światło, co
stwarza pozory obecności domowników.
Warto również pamiętać o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym
i strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu – najlepiej
zabierać je ze sobą. Jeśli na upragniony urlop nie jedziemy autem, pozostawmy je zamknięte i w bezpiecznym miejscu.
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