Vážená Pani starostka!
Vážený Pán starosta!

Touto cestou sa obraciam na Vás so žiadosťou o pomoc pri ochrane najmä osamelo
žijúcich a starších osôb vo Vašich obciach a mestách.
Strach a šírenie nákazlivej choroby spôsobuje najmä u starších ľudí pocit neistoty.
Nedostatok informácií spojená s dôverčivosťou seniorov vytvára z tejto skupiny osôb veľmi
rýchle obete. Najmä v posledných mesiacoch zaznamenala polícia v rámci Slovenska viaceré
prípady, keď podvodníci využili situáciu s ochorením COVID vo svoj prospech a pod
nátlakom naliehavej situácie z ochorenia Covid 19 prinútili najmä seniorov podvodom
odovzdať nemalé finančné čiastky.
Neznáme osoby vyhľadávajú a volajú najmä seniorom s tým, že ich dcéra alebo syn sú
v nemocnici (kvôli ochoreniu COVID 19), a nemocnica potrebuje finančnú hotovosť 7.000,-€,
aby vedeli poskytnúť vhodné lieky na ich liečbu. Polícia eviduje aj prípady, keď sa volajúci
ponúknu a svoje obete odvezú do banky či k bankomatu, aby k odovzdaniu peňazí pre doktora
došlo v čo najkratšom čase.
V súvislosti s ochorením Covid 19 polícia eviduje aj pokusy ľudí, ktorí ponúkaj na
predaj ochranné masky, dezinfekčné prípravky, alebo prisľubujú dodanie vakcíny proti
chorobe Covid 19. Ide neraz o nekvalitné, predražené alebo nefunkčné veci, ktoré si senior
v rýchlosti nemá šancu overiť. V týchto prípadoch podvodník osobne vyhľadáva seniorov,
snaží sa dostať do bytu, či do domu a následne využije dôverčivosť a nepozornosť seniorov
a vo vhodnej chvíli ich okradne o celoživotné úspory. Naša staršia generácia bohužiaľ je
veľmi dôverčivá, dobrosrdečná ani ich nenapadne, že podvodníci ich navštívia s tým cieľom,
aby ich podviedli a okradli. Bohužiaľ veľmi veľa seniorov svoje úspory ponecháva doma, čo
podvodníci vedia a využívajú to.
S úctou Vás žiadam aby ste upozornili seniorov na horeuvedené skutočnosti, buď
písomne na webovej stránke Vašej obce, alebo ústne prostredníctvom obecného rozhlasu.
Chráňme spoločne našich starých rodičov.

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

Zároveň mi dovoľte popriať ŠTASTNÉ a VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede
Vnútorné oddelenie, skupina prevencie
kpt. Bc. Iveta Végh

Tisztelt Polgármesternő
Tisztelt Polgármester úr,

Ezúton szeretném az Önök segítségét kérni, óvjuk meg együtt az egyedül élő és idős
személyeket az Önök falvaiban, városaiban.
A félelem és a terjedő COVID 19 betegség bizonytalanságot kelt főleg az idős
személyekben. Az információ hiány és a jóhiszeműség együttese, nagyon gyorsan áldozattá
teheti a nyugdíjasokat. Az elmúlt hónapokban a rendőrség több esetet is regisztrált
Szlovákiában, amikor a csalók saját hasznot húztak a Covid 19 betegség miatt kialakult
helyzetből, és a fertőzésre hivatkozva kényszerítették az időseket arra, hogy kicsaljanak tőlük
jelentős összegeket.
Ismeretlen személyek, személyesen vagy telefonon megkeresik főleg az időseket,
azzal hogy a lányuk vagy a fiuk kórházban kerültek (a Covid 19 betegség végett), és a
kórháznak szüksége van 7.000,-€-ra, hogy megfelelő gyógyszereket tudjanak biztosítani a
kezelésükre. A rendőrség evidál, olyan eseteket is, mikor a csaló felajánlja az áldozatának,
hogy személyesen elviszi őt a bankba illetve a bank-automatához, hogy minél hamarabb át
tudják adni az orvosnak a kért ősszeget.
A Covid 19 betegséggel kapcsolatban a rendőrség nyilvántart olyan eseteket is, amikor
a csaló védőmaszkot, dezinfikáló termékeket ajánl, vagy vakcinát ígér a betegség ellen. Ezek
gyakran alacsony minőségű, túlárazott termékek, amelyeket az idős polgártársainknak nincs
módjuk ellenőrizni. Ezekben az esetekben a csalók személyesen keresik fel a nyugdíjasainkat,
bekéredzkednek a lakásukba, házukba és kihasználják az idősek hiszékenységét,
figyelmetlenségét és a megfelelő időben ellopja a megtakarított pénzüket. Az idősebb
generáció sajnos nagyon hiszékeny, jószívű, eszükbe sem jut, hogy ezek az emberek azzal a
szándékkal keresik meg őket, hogy becsapják, illetve meglopják őket. Sajnos nagyon sok
nyugdíjas a megtakarított pénzét otthon tartja, a csalók ezt tudják és ki is használják.
Tisztelettel megkérem Önöket, hogy figyelmeztessék idősebb lakóikat a fent leírt
veszélyre, akár írásban a község internetes oldalán, vagy szóban a község hangszóróján.
Óvjuk együtt nagyanyáinkat, nagyapáinkat.

Nagyon szépen köszönöm az együttműködést.

Egyúttal engedjék meg, hogy KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET kívánjak.

Dunaszerdahelyi Járási rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának dolgozója
kpt. Bc. Végh Iveta

