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Zilele de vacanta pot fi date foarte usor peste cap daca nu suntem  indeajuns de precauti in
anumite situatii intalnite destul de des. Cati  bani luam la noi, la ce trebuie sa fim atenti cand
parcam masina si cum  putem evita furturile din locuinte sunt doar cateva dintre intrebarile  la
care Politia Romana ofera raspunsuri intr-un comunicat de presa.  

 Regulile se aplica in primul rand turistilor de pe litoral, insa  cele mai multe dintre ele trebuie
luate in considerare in orice  destinatie aleasa. Iata mai jos cateva recomandari pentru o 
vacanta 
linistita:

 - La plecarea din camera ori pe timpul noptii asigurati atat usa de acces in camera, usa de la
balcon si ferestrele!
 - Nu lasati la vedere bunuri pe balcon care sa-i tenteze pe infractori!
 - Depozitati banii si bunurile de valoare in seiful hotelului!
-  Nu tineti toti banii in acelasi loc, ci compartimentati-i, pentru a nu  fi obligati sa scoateti
intreaga suma de fiecare data cand achizitionati  vreun obiect intrucat acest lucru atrage atentia
infractorilor!

 - Luati cu dumneavostra numai sumele strict necesare pentru cumparaturi sau plati curente!
 - Fiti prudenti in relatiile cu persoanele nou cunoscute si nu va  laudati sau nu va expuneti bun
urile 
de valoare, deoarece printre amabili  si binevoitori puteti intalni adesea si escroci!
 - Nu lasati in  autoturism, genti sau sacose chiar daca nu contin bunuri de valoare,  deoarece
pot atrage atentia infractorilor, care nu stiu ce se afla in  interiorul acestora!

  

Pentru a citi mai multe despre litoralul romanesc, accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.
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