INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

ADOPTAȚI MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN MEDIUL ONLINE!
Generația zilelor noastre este predispusă la o utilizare crescută a materialelor media,
fie că vorbim de televizor, telefon, tabletă sau alte dispozitive care pot fi conectate la
internet. Perioada de distanțare socială și de izolare la domiciliu accentuează nevoia de
socializare și inevitabil folosirea dispozitivelor care permit conexiunea cu alte persoane
crește considerabil. Categoria cea mai expusă victimizării în mediul online este, fără
îndoială, reprezentată de copii/adolescenți, care pot deveni victime dacă nu sunt
conștientizați din timp cu privire la măsurile de protecție pe care le pot adopta.
Poliția Brașov vă recomandă să fiți precauți în ceea ce privește utilizarea internetului/
rețelelor de socializare și să aveți în vedere următoarele recomandări, atât în ceea ce
privește siguranța dvs, cât și a copiilor dvs:
 Stabiliți anumite limite de utilizare a telefonului, care să fie respectate de toți
membrii familiei :
 Spuneți clar copilului cât poate utiliza aceste
dispozitive (inclusiv pentru a ține legătura pe
platformele educaționale cu profesorii/colegii și
pentru a rezolva temele ). Este necesar ca cel mic să
știe că internetul nu presupune utilizare fără limită
și că impune efectuarea unor cheltuieli !
 Stabiliți un interval orar în care internetul nu ar trebui folosit și nu vă feriți să
limitați accesul la el în apropierea orei de culcare !
 Copiii trebuie să folosescă cu prudență rețelele de socializare și să evite discuțiile cu
persoanele necunoscute. De asemenea, trebuie să facă diferenţa între informaţiile
publice şi informaţiile personale, să ştie că informaţiile personale nu trebuie
transmise decât persoanelor cunoscute şi de încredere, după o prealabilă consultare
cu părinții ;
 Orice contact în mediul online cu o persoană necunoscută îi poate expune pericolului
de a fi abordați sub diferite pretexte (să trimită fotografii personale, să divulge date
despre locație, programul familiei, bunurile pe care le deține familia, etc) și automat
aceștia pot deveni victime ale infractorilor ;

 Copiii trebuie încurajaţi să spună părinților/supraveghetorilor cât mai repede cu
putinţă dacă au primit mesaje ameninţătoare, imagini sau filmuleţe ofensatoare,
apeluri agresive ;
 În cazul în care copiii/adolescenții doresc să cumpere diverse bunuri din mediul
online, aceștia trebuie să facă achizițiile în prezența părinților și trebuie interzis
accesul direct la cardurile bancare !
 Fiți un model pentru copilul dvs !
În toate situațiile expuse mai sus, pentru a vă asigura de respectarea unor
limite/reguli, străduiți-vă să aveți și dvs anumite limite !
Copiii învață ușor prin imitație, așa că modul cum va învăța să se descurce în
mediul online depinde și de comportamentul dumneavoastră. Spre exemplu, explicați-i
faptul că excesul utilizării dispozitivelor conectate la internet poate să îi facă agitați, obosiți
violenți și că există alternative de petrecere a timpului liber, chiar dacă ieșirea în spațiul
exterior în această perioadă se poate face doar limitat.

