WINNIPEG POLICE SERVICE
ПОЛІЦІЯ ВІННІПЕГА
КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ

Будьте уважні до свого оточення
та довіряйте своєму чуттю!

!

Зв’яжіться зі своїми
Офіцерами Громадськиx Зв'язків
Щоб забронювати презентацію,
попросити співробітників відвідати
подію або отримати додаткову
інформацію:
204-986-6322
Winnipeg.ca/TakeAction

Зробіть Правильний Виклик
Аварійна допомога: 911
Неаварійна допомога: 204-986-6222
Повідомити про злочин онлайн:
Winnipeg.ca/police

ОСОБИСТА
БЕЗПЕКА

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
Найефективніший захід, який ви можете вжити, щоб захистити себе від злочину, — це бути уважним до свого оточення
та довіряти своїм інстинктам. Якщо ви відчуваєте себе небезпечно в ситуації або місці, негайно вийдіть і повідомте
поліцію.

БЕЗПЕКА НА ВУЛИЦІ

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНЗИТ

▪
▪
▪
▪

▪

Ходіть групами по двоє або більше.
Носіть особисту сигналізацію.
Сплануйте маршрут і дотримуйтеся його.
Ознайомтеся з місцевістю (знайте, де ви знаходитесь і куди
йдете).
Під час ходьби, бігу або їзди на велосипеді, використовуйте
людні доріжки.
Залишайтеся в добре освітлених місцях.
Ходіть впевнено.
Приберіть усе, що відволікає увагу (телефони та
навушники).
Повідомте комусь свій пункт призначення та маршрут.
Якщо ви вважаєте, що за вами стежать, змініть напрямок і
прямуйте до населеного пункту.
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Зловмисники асоціюють сумки/гаманці з
грошима та цінностями:
▪

▪
▪

Не носіть гаманець з ремінцем через тіло або
обмотаним на зап’ясті – грабіжник може подумати що
ви чините опір.
Носіть лише те, що вам потрібно.

Ваша безпека це №1
Якщо ви стали жертвою пограбування, співпрацюйте.
Пам'ятайте, що ваше майно може бути замінене.
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БЕЗПЕКА АВТОМОБІЛЯ
Коли ваш автомобіль зайнятий:
▪
▪
▪
▪

ЖЕБРАКИ

▪

▪

Як альтернативу, розгляньте можливість надання коштів
місцевій зареєстрованій благодійній організації.
Ввічливо скажіть «ні» (“no”).
Не лайтеся і не будьте образливими.

▪

БУДЬТЕ УВАЖНІ, БУДЬТЕ СВІДОМІ

▪
▪

▪
▪

Використовуйте добре освітлені та часто
використовувані зупинки.
Спробуйте почекати з кимось або попросіть когось
зустріти вас на зупинці.
Плануйте маршрути та пересадки перед поїздкою.
Будьте в курсі, хто заходить і виходить з вами.
Будьте уважні до свого оточення, коли користуєтеся
телефоном.
Сядьте ближче до водія.
Використовуйте запит зупинки (дозволяє виходити між
регулярними зупинками):
www.winnipegtransit.com/en/serice/request-stopservice-after-7-00pm/.
Повідомте водія про будь-яке зловживання чи
переслідування та/або негайно звертайтеся до поліції.
Не виходьте з автобуса, якщо не вважаєте, що це
безпечно.

▪

Тримайте бензобак заповненим принаймні на 1/4.
Завжди тримайте двері автомобіля замкненими.
Знайте маршрут до місця призначення.
Якщо ви помітили, що автомобіль їде нерівно або
необережно, не намагайтеся протистояти водієві –
викликайте поліцію.
Якщо ваш автомобіль зламався, з’їдьте на узбіччя та
увімкніть чотиристоронні мигалки.
Коли до вас наближаються машини швидкої
допомоги з увімкненими фарами та сиренами,
зверніть праворуч і повністю зупиніться.
Потрапивши в ДТП, приберіть транспортні засоби з
проїжджої частини, якщо це безпечно, і обміняйтеся
даними.
Паркуйтеся в добре освітлених місцях.
Не виходьте навколо підозрілих людей.

