Zachowaj czujność i ostrożność!
Większość ludzi ma dobre intencje i chce pomagać innym.
Oferuje pomoc materialną, finansową, transport, nocleg czy pracę.
Możliwe jest jednak, że ktoś będzie chciał wykorzystać
Twoją trudną sytuację życiową.
DLATEGO PAMIĘTAJ:
✓
✓

✓
✓
✓

jeśli nie masz zapewnionego transportu lub docelowego miejsca
pobytu, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego;
korzystając z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby,
trzymaj się zawsze w grupie; zapisz lub sfotografuj numer
rejestracyjny pojazdu, którym podróżujesz i w miarę możliwości
prześlij go rodzinie lub znajomym;
nie przekazuj obcym osobom swoich dokumentów, nie oddawaj
im telefonu;
korzystając z ofert zatrudnienia, bądź rozważny i czujny;
bądź w stałym kontakcie z rodziną lub znajomymi; poinformuj ich
o dokładnym adresie pobytu i każdej jego zmianie.

Jeśli szukasz osoby zaginionej, która przekroczyła granicę Polski,
skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy
Głównej Policji – +48 47 72 123 07 lub e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl
Przypadki podejrzenia handlu ludźmi i innych przestępstw możesz
zgłosić pod numerem +48 47 72 565 02 lub mailowo na
handelludzmibsk@policja.gov.pl

Czujesz się zagrożony, to dzwoń na Europejski numer
alarmowy – 112 (połączenie bezpłatne).

Будьте пильні і обережні!
Більшість людей мають добрі наміри і хочуть помагати іншим.
Вони пропонують матеріальну i фінансову допомогу, транспорт,
нічліг чи роботу. Може трапитися, що хтось захоче скористатися
Вашою скрутною життєвою ситуацією.
ТОМУ ПАМ'ЯТАЙТЕ:
✓
якщо у вас немає транспорту, або кінцевого пункту подорожі,
зверніться до найближчого рецепційного центру;
✓
якщо ви користуєтеся транспортом, який пропонують випадкові,
незнайомі люди, тримайтеся завжди в групі, запишіть
і сфотографуйте реєстраційний номер транспортного засобу, яким
ви подорожуєте і за можливості, відправте його рідним, або
друзям;
✓
не віддавайте свої документи незнайомим людям, не віддавайте
свого телефону;
✓
користуючись
пропозиціями
працевлаштування,
будьте
обачними та пильними;
✓
залишайтеся на постійному зв’язку з сімєю, або друзями,
повідомте їм точну адресу свого перебування та кожну його зміну.

Якщо ви шукаєте особу, яка перетнула кордон Польщі та пропала
безвісти, звертайтесь до Центру Пошуку безвісти зниклих Осіб
Головного Управління Поліції - +48 47 72 123 07 або на e-mail:
cpozkgp@policja.gov.pl
При будь-якій підозрі торгівлі людьми та інших злочинів - можете
повідомити про це під номером: +48 47 72 565 02 або на e-mail:
handelludzmibsk@policja.gov.pl

Якщо ви відчуваєте загрозу, зателефонуйте на Європейський
Номер Екстренної допомоги – 112 (безкоштовно).

