CONSELLS DE SEGURETAT
AL DOMICILI

AL GARATGE

No faciliteu l'accés a la finca a les persones
desconegudes.

No deixeu les claus de casa o del cotxe dins
del mateix vehicle.

Recolliu la correspondència diàriament per
tal d'evitar que algú pugui accedir a les
vostres dades o documents personals. Si
passeu una temporada llarga fora de casa,
ho podeu encarregar a persones de
confiança.

No deixeu dins del cotxe a la vista objectes
com roba o aparells electrònics. Tampoc
deixeu eines a prop del vehicle que poden
servir per forçar el pany o l'accés al pàrquing.

Guardeu els diners i els objectes de valor
en un lloc adient, com ara una caixa forta.

Quan entreu i sortiu del pàrquing, comproveu
que la porta queda tancada i que cap
persona desconeguda aprofita per entrarhi.

Vigileu que la realització d'obres, reparacions
o tasques de manteniment a l'edifici no es
puguin aprofitar per accedir a l'interior dels
domicilis.

Procureu que els altaveus, els equips de
música i de navegació GPS estiguin ocults.
Si podeu, emporteu-vos-els.

Quan us facin revisions d'aigua, llum,
electricitat o gas confirmeu, en cas de dubte,
la identitat dels tècnics amb les respectives
companyies a través dels telèfons d'atenció
al client.

Si teniu indicis de què s'hagi pogut produir
un robatori no toqueu res i aviseu a la
policia.

Quan sortiu de casa i sobretot abans d'anar
a dormir comproveu que tots els accessos
estan ben tancats amb clau.
No deixeu les claus de casa en amagatalls
accessibles des de l'exterior.
No divulgueu que passeu uns dies fora de
casa i preneu les mesures de seguretat
corresponents.

Trobareu més informació a
www.gencat.cat/mossos

Truqueu a la policia si advertiu de la
presència de persones amb una actitud
sospitosa o si sentiu sorolls estranys a
les rodalies del vostre domicili. La vostra
col·laboració és important.

