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Mida teha, kui oled langenud kuriteo ohvriks?

Kuriteo ohvriks langedes tuleb sellest võimalikult kiiresti teatada politseile ja käituda
vastavalt sealt saadud juhistele.
Kuriteosündmusest võid politseile teatada:
helistades tasuta lühinumbril 112 [2];
minnes kohale lähimasse politseiprefektuuri, -osakonda või -jaoskonda;
politsei reageerib kõigile väljakutsetele võimalikult kiiresti, samas
teenindatakse alati esmajärjekorras kiiret reageerimist nõudvaid väljakutseid,
näiteks kui:
kuritegu toimus vahetult enne teadet ja selle toimepanijad pole jõudnud
sündmuskohast kuigi kaugele;
kuritegu on hetkel veel toimumas;
tegemist on raske isikuvastase kuriteoga jne.
Sündmuskohal:
püüa säilitada sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna;
jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed
ning edasta need politseile;
ole tähelepanelik ja anna kõik oma kahtlused edasi politseile.
Mida kiirem on politsei poole pöördumine ja mida paremini on säilinud
kuriteo sündmuskoht, seda tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine
ja nende süü tõendamine.

Mida teha, kui oled tunnistajaks kuriteole?

Kui näed tänaval kaklust või mingit muud juhtumit, kus oleks vajalik politseinike abi,
siis helista telefonil 110. Kui aga on vaja lisaks politseile abi päästeteenistuselt ja
kiirabilt, siis teata numbril 112. Igal juhul pead ise olema tähelepanelik, kuna
politseil ja päästeteenistusel võib olla juhtumiga seoses mitmeid küsimusi.
Seejärel:
Kui kuritegu on võimalik ära hoida ilma ise viga saamata, püüa kurjategijaid
takistada. Tihti piisab vaid sellest, kui kurjategijatele nt valju hääle tekitamisega
märku anda, et neid on tähele pandud.

Mõtle enda turvalisusele. Paljudes olukordades on soovitav mitte ise vahele
minna, vaid helistada politseisse ja ära oodata politseipatrulli saabumine.
Püüa säilitada kuriteo sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult
puutumatuna.
Jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed
ning edasta need politseile.
Kui kuriteo tulemusena on keegi vigastada saanud, ütle seda kohaselt politsei
korrapidajale või helista hädaabinumbril 112.
Ole tähelepanelik ja anna kõik oma kahtlused edasi politseile.

Kuidas aidata abivajavat inimest?

Paljud meist on avalikus kohas kokku puutunud abi vajava inimesega, aga tihti ei
tule me selle peale, et saame abivajajat kõige esimesena aidata. On vähetõenäoline,
et politseipatrull või kiirabirühm bussipeatuses kössitava abivajajani jõuab, kui keegi
hädasolijast teada ei anna.
Sestap on oluline märgata teisi enda kõrval ja aidata abivajajaid. Ära unusta selliseid
inimesi ka argimurede keskel, sest ükskord võid Sinagi teiste tähelepanu ja hoolt
vajada.
Selleks et aidata, ei pea Sa tegutsema üksi, vaid Sulle on toeks mitmeid partnereid,
kelle poole saad pöörduda, kui Sul napib teadmisi ja oskusi, või kelle juurde suunata
neid, kelle mure lahendamist vajab.
Häid nõuandeid leiad siit järgnevast materjalist.
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