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SĂRBĂTORILE SE PETREC ÎN FAMILIE.
TU ȘTII UNDE ESTE COPILUL TĂU?

Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov prin Biroul Analiza și Prevenirea Criminalității
desfășoară activități de informare în perioada 20 Decembrie 2021 – 7 Ianuarie 2022, pentru
responsabilizarea părinților/tutorilor legali cu privire la necesitatea supravegherii permenente a copiilor
și importanța menținerii unei legături de încredere/unei bune comunicări cu aceștia, dar și pentru
informarea minorilor asupra riscurilor inerente plecării de acasă sau din instituțiile de ocrotire.

Dacă în perioada vacanței de iarnă luați copilul în supermarket-uri sau în alte locuri
aglomerate, țineți cont de urmatoarele recomandări:
 nu lăsați copilul nesupravegheat, însoțiți-l chiar și atunci când merge la grupul
sanitar;

 stabiliți un punct de întâlnire cu copilul dumneavoastră, în cazul în care vă
pierdeți reciproc;

 învațați-vă copilul să se adreseze unor persoane care îl pot ajuta, cum ar fi un
agent de securitate, un angajat de la punctul de informare, un vânzator etc.;

 nu lăsați copilul în magazinul de jucării bazându-vă pe supravegherea asigurată
de personalul din magazin;

 nu mergeți la cumpărături sau la un eveniment public cu copilul, daca considerați
ca o sa fiți distrași și copilul va ramane nesupravegheat.

Înainte să vă lăsați copilul singur acasă, ar trebui:
 Să îl întrebați cum se simte la gândul că va sta singur dacă îi este frică sau are maturitatea şi

iniţiativa să-şi dorească asumarea acestei responsabilităţi;
 Să decideți dacă este capabil să urmeze intrucţiunile şi să rezolve unele probleme de unul singur;
 Să stabiliți o modalitate accesibilă de a lua legătura cu dumneavoastră sau cu o altă persoană de

încredere, în caz de urgenţă;

Dacă rămâne singur acasă, asigurați-vă că:
 Are ușa încuiată permanent și nu o deschide persoanelor străine, chiar dacă acestea pretind că sunt

trimise de o rudă apropiată sau că sunt prieteni de familie ;
 Nu comunică informații sau date personale necunoscuților cu care intră în contact pe

internet sau care sună la telefon, interfon, poartă;
 Vă cere permisiunea atunci când dorește să plece la joacă, în vizită la un

prieten /coleg sau atunci când dorește să-i invite pe aceștia acasă la el;
 Nu urcă în lift niciodată cu o persoană pe care nu o cunoaște.

Dacă merge singur afară la joacă sau în vizită la un prieten sau la o rudă,
asigurați-vă că: .

 Știe ce trebuie să facă dacă este urmărit. Dacă acest lucru se întâmplă copilul ar
trebui să se întoarcă, să fugă în direcţia opusă, să meargă într-un loc unde poate obţine ajutor şi să
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spună unor adulţi de încredere, un adult însoţit de un copil, un poliţist sau o persoană în uniformă, o
vânzătoare, ce i s-a întâmplat;

 Încuie ușa la plecare, iar la întoarcere vă anunță că a ajuns în siguranță;
 În calitate de participant la traficul rutier, respectă cu strictețe regulile de circulație și semnificația

indicatoarelor;
 Se deplasează pe trotuare, iar atunci când acestea lipsesc, pe potecile laterale sau cât mai aproape

posibil de marginea drumurilor, numai pe partea stângă a sensului de mers;
 În condiții de vizibilitate redusă (ceață, ninsoare, ploaie, noapte) cei mici poartă îmbrăcăminte cu

accesorii reflectorizante, pentru a putea fi observați din timp de către conducătorii auto;
 Locul în care se joacă se află departe de drumurile publice, iar pe derdeluș nu există obstacole

(copaci, stâlpi, bolovani sau garduri);
 Practică sporturile de iarnă (ski, snowboard, patinaj) numai în locuri special amenajate.
 Nu discută cu persoanele pe care nu le cunosc, sau care le oferă dulciuri/bani sub diverse pretexte

(să-i însoțească în anumite locuri, să urce în mașină împreună cu ei etc.);

Pentru a preveni fuga de acasă :
Dacă copilul dumneavoastră minte în mod repetat în legătură cu școala, cu prietenii, cu ieșirile în
oraș, când dispar obiecte din casă sau aduce acasă lucruri care nu-i aparțin și cărora nu le poate
justifica prezența, dacă se ascunde de tine atunci când intră pe internet și nu dorește să-i cunoști
prietenii, acestea pot fi semne care indică o posibilă fugă de acasă;
Supravegheați-l permanent și aflați ce preocupări are și locurile pe care
le frecventează. Este bine să-i cunoști anturajul.
Explicați-i că fuga de acasă nu este soluţia pentru problemele pe care le
are şi arătaţi-i riscurile la care se expune (să fie rănit, să fie victima
unor accidente sau a unor infracțiuni, să se piardă sau să fie răpit etc.);
Cereți ajutorul unor specialiști dacă simțiți că această problemă vă
depășește și nu renunțați niciodată în a căuta soluții atunci cînd simțiți
că sunteți în impas.

În caz de dispariţie a copilului:
Cercetaţi casa, împrejurimile și locurile unde copilul s-ar putea afla;
Sunați cunoscuții, prietenii, persoanele la care copilul ar putea merge să ceară ajutor;
Dacă nu l-aţi găsit în aceste locuri, anunţaţi imediat Poliţia prin serviciul de urgenţă 112;
În cazul în care copilul a dispărut din magazin în timp ce eraţi la cumpărături, anunţaţi imediat
serviciul de pază şi protecţie din cadrul magazinului, apoi sunaţi la 112;
Când sunaţi la serviciul de urgenţă 112, daţi cât mai multe informaţii despre copil: data naşterii,
înălţimea, greutatea, alte semne particulare, cum era îmbrăcat în ziua dispariţiei, la ce nume
răspunde.


