Cảnh giác xung quanh mình
Trong năm vừa qua trộm cướp gia tăng trong thành phố và
trên toàn quốc. Nhiều vụ xảy ra ngay trong khu dân cư trên
các tuyến đường người dân hay qua lại từ nhà tới cửa hàng
và các phương tiện giao thông công cộng. Bọn trộm cướp
thường nhắm vào các món đồ điện tử cá nhân và tiền mặt.
Xin vui lòng thực hiện các biện pháp đề phòng nêu ra trên
mặt sau để tránh bị trộm cướp.

Các gợi ý đảm bảo an toàn khác tại www.mpdc.dc.gov/safety
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Các biện pháp đề phòng tránh trộm cướp
» Luôn quan sát xung quanh mình, thận trọng với các
hoạt động xung quanh và để ý những ai tới gần, đi lại
phải tập trung và tự tin.
» Đừng bị chi phối và mất cảnh giác bởi các việc như
nói chuyện điện thoại, nghe nhạc hay đọc sách

» Không dùng máy ATM tại các địa điểm vắng vẻ,
dùng ATM khi trời còn sáng ở những khu đông người.
» Không dùng máy ATM tại các địa điểm vắng vẻ,
dùng ATM khi trời còn sáng ở những khu đông
người.

» Cố gắng có người đi cùng, đi ở những nơi đông
người và buổi tối thì đi ở những nơi sáng đèn

» Không để lộ ra nhiều tiền mặt khi trả tiền, và
không phô trương quá nhiều đồ trang sức

» Bảo vệ đồ điện tử bằng cách không để lộ ra ngoài

» Nam: nếu mang bóp, hãy bỏ bóp vào túi quần trước
hoặc túi bên trong áo khoác, không mang bóp ở túi
quần sau

» Cố gắng không làm các việc khác khi đi bộ, chờ cho
tới nơi rồi hẵng gọi điện, kiểm tra thư điện tử và nghe
nhạc

» Nữ: khi đi bộ nơi công cộng, mang theo túi xách nhỏ
hoặc bóp có thể cầm một tay
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