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Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által 1987-ben, a kábítószerekkel
történő visszaélés, és az illegális kereskedelem elleni témában megfogalmazott
deklaráció értelmében, minden év június 26-án kerül megtartásra a Kábítószer-
ellenes Világnap. Célja a kábítószer-probléma visszaszorítása, felhívva a figyelmet
a drogkereskedelem elleni harc fontosságára.

Kábítószer-ellenes Világnap - június 26.

Jelenleg Európában a kábítószerek terjedésének különösen dinamikus időszaka
zajlik. Új és egyre veszélyesebb szerek jelennek meg a piacon. Ezek pedig azonnal
teret hódítanak, hiszen a fogyasztók mindig újabb és újabb élményt akarnak. Még
akkor is, ha ennek negatív következménye van. Egészségre. Családra. Barátságra.
Kapcsolatra.

Az általános- és középiskolás diákok számítanak a legveszélyeztetettebb
korosztálynak a drogok kipróbálásában, befolyásolásban. 

A piac ma már mindenhol ott van. A globalizáció kinyitotta a határokat. Az internet
megkönnyítette a dolgok beszerzését. 

A drogok fogyasztása, kereskedelme és az ellene való harc eredményeképpen ma
már sokat lehet tudni a tudatmódosító szerek hatásáról az emberi szervezetre.
Ezekről folyamatosan beszélni kell minden korosztálynak. Tudni kell a szülőnek,
gyereknek, házastársnak, barátnak és kollégának, hogy mivel állnak szemben.
Mondhatnánk, hogy ez nagyon személyes dolog, de nemcsak a családra hat, hanem
a barátságra, emberi kapcsolatokra is.

Forrás: police.hu

A cél a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása!  





Védd a zsebed!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság praktikus ötletekkel és
tanácsokkal segít, hogy senki ne váljon a zsebtolvajok áldozatává!

A zsebtolvajok egész évben „dolgoznak”. Megjelenésükre jellemzően a nagy
bevásárlóközpontokban, zsúfolt tömegközlekedési eszközökön, piacokon, sorban
állás közben, nagyobb tömeget vonzó eseményeken, turisták által közkedvelt
helyeken lehet számítani. Ilyenkor a tolongásban kevésbé tűnik fel az embernek,
ha valaki szándékosan keresi vele a testkontaktust.
A turisztikai idényben megszaporodnak a zseblopások számai. Ennek elkerülése
érdekében kérjük, fogadják meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnmegelőzési szakembereinek tanácsait az áldozattá válás
elkerülése édekében! 

Pénzét, pénztárcáját, bankkártyáját, okmányait valamint egyéb értékeit már
akkor tegye biztonságos helyre, amikor elindul otthonról! (pl.: kabát belső
zsebe, kézitáska belső része)
Pénzét, pénztárcáját úgy helyezze el táskájában, hogy az mások számára ne
legyen látható! Amennyiben pénztárcáját elő kell vennie, akkor tartsa mindig
közvetlenül a teste előtt, a kezében!
Használjon olyan pénztárcát, mely egy kis lánccal az övhöz vagy a táskához
rögzíthető!
Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházat, hátizsák, hátitáska külső
zsebeiben!
Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait,
mobiltelefonját!
A pénztárcáját, bankkártyáját és a fontos okmányait minél közelebb viselje a
testéhez! Legjobb, ha különböző belső zsebekben tárolja azokat!
A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne tárolja egymás mellett!
Papírpénzét kisebb címletekben, több helyen, iratait pedig a lakás kulcsaitól és
gépkocsi indítókulcsától elkülönítve tárolja!
Táskáját mindig cipzározza össze!
A táska belső zsebe mindig a test felé nézzen! Nagy tömegben húzza a
mellkasához a táskáját! 
Vásárláskor és az áru válogatásakor ne hagyja a táskáját, pénztárcáját,
csomagját a bevásárlókocsiban!
Ne feledje! Értékeit soha, egy pillanatra se hagyja felügyelet nélkül!

Pénztárcája, készpénze és okmányai védelme érdekében:
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