
Lista kontrolna zapobiegania włamaniom do domów
NUMERY BUDYNKÓW
Czy numer Twojego domu jest 

wyraźnie widoczny z ulicy dla służb 
ratowniczych?

KAMERY BEZPIECZEŃSTWA
Korzystaj z kamer bezpieczeństwa i alarmów.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Oświetlenie podwórka może zniechęcić 

przestępców chcących poruszać się w 
ciemności. Korzystaj z diod LED, aby 

oszczędzać energię.

PUNKTY DOSTĘPU OD GÓRY
Upewnij się, że włamywacze nie mogą 
uzyskać dostępu przez dach ani wejść 

przez okno na pierwszym piętrze.

BRAMY
Trzymaj 
boczne  

bramy na 
podwórko 
zamknięte 
na klucz.

BRAMY
Trzymaj 
boczne  

bramy na 
podwórko 
zamknięte 
na klucz.

OKNA
Nie wszyscy włamywacze wybijają 

szyby, upewnij się więc, że 
zamknięcia okienne są wytrzymałe 

i prawidłowo stosowane.

KRZEWY I DRZEWA
Włamywacze często chowają się za 

krzewami, gdy próbują niezauważeni 
otwierać okna. Przycinaj krzewy.

DRZWI
Zamykaj drzwi na klucz, nawet będąc 

w domu. Pamiętaj o szybach przy 
drzwiach, zabezpiecz się przed ich 

wybiciem i wejściem do domu.

DOŁĄCZ JUŻ 
DZISIAJ DO STRAŻY 

SĄSIEDZKIEJ!
Poznaj swoich sąsiadów.  

Zgłaszaj podejrzane osoby 
i pojazdy na policję.
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Lista kontrolna zapobiegania włamaniom
 Tak Nie

Czy opuszczając dom zawsze zamykasz drzwi i okna?  

Czy obszary przy wejściach nie są zasłonięte przez krzewy itd., zapewniając maksymalną widoczność?  

Czy drzwi suwane mają dodatkowy zamek?  

Czy drzwi suwane są zabezpieczone przed uniesieniem prowadnicy?  

Czy posiadasz system alarmowy?  

Czy zawsze włączasz alarm?  

Czy okna na piętrze są zabezpieczone?  

Czy masz listę, zdjęcie lub nagranie wszystkich rzeczy wartościowych, w tym numerów seryjnych?  

Czy numer domu jest wyraźnie widoczny z ulicy?  

Czy okna znajdują się co najmniej metr od zamków drzwi?  

Czy wszystkie wejścia i przejścia są dobrze oświetlone i widoczne?  

Czy drabiny lub pojemniki na śmieci, które można użyć do wejścia, są dobrze schowane?  

Czy drzwi i okna garażowe są zamknięte i zabezpieczone?  

Czy rzeczy wartościowe są niewidoczne z ulicy?  

Czy widzisz, kto znajduje się przy drzwiach, bez ich otwierania?  

Czy masz zamontowane światła z czujnikiem ruchu?  

Czy bramy na podwórko są zamknięte na klucz?  

Czy masz kamery bezpieczeństwa wysokiej rozdzielczości?  

Czy zabezpieczasz zewnętrzne rzeczy wartościowe, takie jak grille, kosiarki do trawy itd.?  

Czy masz oświetlenie wewnętrzne z timerem?  

Czy sejf jest przymocowany do podłogi?  

Czy wiesz, jak uzyskać dostęp do nagrań kamer bezpieczeństwa i znasz hasło?  


