A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek!
A jó idő elmúltával a fagypont alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük, figyeljenek oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az önkormányzatokkal!
A hűvös, majd hideg beköszöntével a rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul gondoskodnak a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást adnak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól
a hajléktalan számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.
A rendőrök szükség esetén – a hajléktalan személy fizikai állapotának ellenőrzését követően – a rendőrség ügyeletén keresztül
értesítik a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot, amennyiben a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a
környéket, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a közegészséget.
A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban, házukban – bármilyen okból – fűteni nem tudó, főleg
egyedül élő, idős emberekre.
Tüzelő nélkül, hideg lakásban túlélési esélyeik csökkennek. Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek - elhasznál minden rendelkezésre álló eszközt, és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses
halálesetek megelőzhetőek legyenek.

Mindenki nyújthat aktív segítséget a hideg idő beköszöntével! Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra.
Közeledik a tél. A tüzelő beszerzésekor különös óvatossággal, elővigyázatosan érdemes eljárni. Ne váljon csalók áldozatává,
akik hamis méréssel, a kialkudott mennyiségnél jóval kevesebb áru leszállításával csapják be a vásárlókat!

Fontos a következő tanácsok betartása:
Vásárlásnál részesítse előnyben a hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező, leellenőrizhető vállalkozásokat!
Szigorúan ellenőrizze a leszállított áru mennyiségét és minőségét! Ha
szükséges, kérje szakértelemmel bíró személy (családtag, szomszéd, polgárőr) segítségét!
- Ragaszkodjon szabályszerű számla kiállításához, ellenőrizze az azon szereplő adatokat!
- Fizetésre csak a fa lerakodása után kerüljön sor, amikor az áru szabályos
szállítása, a mennyiség ellenőrzése megtörtént!
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Normál m3 - 1 m3 fa alatt 1×1×1 métert értenek, de nem mindegy, hogy ömlesztve vagy rakodva (raklapon, lécekkel összefogva szorosan vagy lazán,
bruttó vagy nettó mérettel számolva) szállítják.
Erdei m3 - 1 m3 fa alatt az erdészeteknél 1×1×1,7 métert értenek, azaz 1 méteres hosszra vágott fából 1,7 méter magasra rakott sarang 1 méter hosszan.
Ez az, ami megfelel nagyjából 10–12q frissen vágott keményfának.
Mázsa (q) kg, a tűzifa általában nyers állapotban mért mértékegysége.
Vásárláskor célszerű hiteles, nem befolyásolt mérlegelő helyen mérni.
Feldolgozottság - A
feldolgozottságot tekintve lehet: méteres,
darabolt (kuglizott), hasogatott. Természetesen a többletmunkát az értékesítők külön felszámolják, vagy beépítik az árba.
Rakodás - A rakodáson sokkal több múlik, mint pl. a fa fajtáján, azaz
össze-vissza dobálva kb. fele annyi fa fér fel az autóra, mint szépen, a
széleken kirakva. Térfogatra való vásárláskor a jármű rakterének belső
méretével számoljunk, hisz ekkor pontosabb méreteket kaphatunk.

„TŰZIFÁT CSAK OKOSAN!”
 Lehetőleg a nyár elején vegye meg tűzifáját. A legjobb az
előző nyáron megvett és fedett vagy letakart, de oldalról
szellős helyen tárolt tűzifa!
 Ha teheti, inkább köbméterben mérve vegye meg a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett térfogatmenynyiséget!
 Ha kalodára vásárol fát, győződjön meg a kaloda méretéről, mivel sokan 0,8 x 1 x 1 m-es kalodával dolgoznak és
a „Csak ez fér fel a platóra.” magyarázatot adják. Ebben az
esetben is célszerű nettó (kalodán belül mért) mérettel számolni és fizetni.
 Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést
hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában
fizessen.
 Csak legálisan működő értékesítőtől vásároljon, aki a
termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít.

 Számolja ki a hirdetett tűzifamennyiség egységárát
(Ft/m3, Ft/mázsa, Ft/kaloda, Ft/zsák) és hasonlítsa össze
más kereskedők által kínált árral, mennyiséggel.
 A megrendeléskor tisztázza a szállítási költséget, mely
vonatkozhat rakományra, 1 m3-re, raklapra, kalodára stb.
FIGYELEM! Az „ingyen szállítás árát” általában belekalkulálják az eladási árba így ennyivel többet fizetünk a fáért, vagy ugyanabban az árban „szellősebbre” veszik a rakodást!
 Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre (súly, méret, szállítási díj stb.) őrizze meg az eladótól kapott bizonylatokat és írja meg panaszát a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak, bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítse a rendőrséget.
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November 20. a gyermeki jogok világnapja
1959-ben ezen a napon fogadták el A gyermeki jogok nyilatkozatát, majd 1989-ben New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén
szintén ezen a napon írták alá a Gyermekek jogairól szóló
egyezményt, melyet Magyarországon 1991-ben iktattak törvénybe. Hazánkban 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés ebben az
évben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényt, melybe mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ gyermekjogi egyezménye rögzít. Az Egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak
a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a
gyermekek (azaz mindenki, aki még nem töltötte be 18. életévét) számára.
Minden gyermeknek joga van többek között: az élethez, a
fejlődéshez, az egészséghez, a családhoz, a jogellenes külföldre vitel megakadályozásához, a magánélethez, az oktatáshoz, a tájékoztatáshoz, az erőszakkal szembeni illetve a
gyermekmunkától, emberkereskedelemtől, kínzástól, megalázó bánásmódtól, mindenfajta kizsákmányolástól való védelemhez, a szociális biztonságra, a megfelelő életszínvonalra, a játékra és a szabadidőre, a vélemény- nyilvánításra, a
rehabilitációra, a fogyatékkal élő gyermekeknek a megfelelő
kezelésre, képzésre stb.

Bűncselekmény vagy baleset észlelésekor azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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