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Vec
Žiadosť o vyhlásenie relácie Seniori - obec Cífer
- zaslanie

V rámci realizárcie preventívnych aktivít zo strany Policajného zboru,Vás ýmto žiadamo spoluprácu pri zvyšovaní
informovanosti obyvateľstva vo vďahu k páchanej tľeshrej činnosti na senioroch. Za
ým účelomžiadam o
uverejnenie oznamu v obecnom rozhlase, prí|adne ojeho uveiejnenie na internetovej stránke obce,jeho vyvesením
na uradnej tabule obce alebo na iných vhodných miestach, určeného najmä pre seniorov, ktoľého obsahom by boli
nasledovné informácie

;

Policajný zboľ opakovane, v čase vzniknutej situácie pandémie ochoľenia COVID-l9, dôrazre upozorňuje občanov,
najmä seniorov na obozľetnosť pri sčítaní,ktoré je zaloźenénanovom koncepte a je modeľným plne elektronicĘm
sčítaním.Sěítanie bude realizované v dňoch od 15. februára 2021 - do 3l. marca 202l,teda6 kalendámych
ýždňov'
pri ktorom sa obyvateľ sčítasám alebo pomocou blízkej osoby na akomkol'vek mieste s vylžitímpočítača,tab1etu
alebo mobilného telefónu s pripojením na intemet a to prostredníctvom sčítaciehoformulĺírana webovej stránke
www.scitanie.sk.

Ak

sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítaťsám s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítania
obyvatel'ov 202l,bude môcť vpžiťasistované sčítanie,č,o znamená,že:
1) v každej obcilmeste budú zriadené kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítanímpomôže stacionárny asistent,
ak sa obyvateľ sám đostavína takéto kontaktné miesto,
2)naűzemi obce/mesta budú pôsobiť tieŽ mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa, ak občan o takúto
službu sám telefonicĘ požiada (napr. zdôvodu imobility, choroby alebo iného dôvodu).

Policajný zbor v tejto súvislosti dôrazlre wzýva obyvateľov, aby si pri elektronickom sčítanív ľámci ľodiny
vzt$omne pomohli a pomohli pri sčítanísa svojim pnbuzľ,ým, ak ich o to požiadajúalebo blízĘm, ktorí si nevedia
poradiť s elektronicĘm sčítaním'najmä svojim ľodičom a staým rodičom, príp. susedomzľadov seniorov, ak ich
o to sami požiadajú.

Asistenčnésčítaniebude pravdepodobne prebiehať v dobe od 01. apríla do 31. októbra 202I stacionámymi
asistentmi nanizdených kontaktných miestach obce/mesta, ale najmä mobilnými asistentmi, ktorí by ibanazź;1ilade

telefonickej žiadosti obyvateľa mali prísťvykonať sčítaniepriamo do obydlia.

V tejto súvislosti Policajný zbor:
Telefon

E-mail

+42196110380',1

petra.vrankova@minv.sk

Intemet

IČo
00l5l8óó

upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči nezrámym osobám, ktoré by ich mohli
telefonicĘ alebo osobne kontaktovať a ponfüať pomoc pri elektronickom sěítaní alebo
asistenčnom sčítaní,
1.

2. odporuča seniorom:

-

aĘ v prípade, že potrebujú pomoc pri

elektronickom sčítani,žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp.

nlźtmych, teda osoby, ktoré poznajú a ktoým dôverujú,
- aby v žiadnom prípade nevpúšťalicudzie osoby do svojich príbýkov, tiež osoby, ktoré
nepozrajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajúpomoc pľi sčítaní,
3.vyzyvaseniorov, ak sanemôžu alebo nevedia sčítaťsami alebo s pomocou svojichbliilcych,aby sapri asistenčnom
sčítaní:
- osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčítastacionárny asistent alebo
- telefonicĘ kontakÍovali obec alebo call centrum apožiada|i o pomoc pľi sčítaní,kde ich
mobilný asistent sčítapriamo v bydlisku (mobiĘch asistentov sčítania usüanovuje
obec/mesto a budú sa povinne pľeukazovať preukazom). Pri tomto sčítaníje žiadtrce, aby
si dohodli presný čas príchodu' meno a priezvisko mobilného asistenta' aby zabránili
podvodníkom kontaktovanie ich osoby napr. pod legendou mobilného asistenta, resp.
inej pomoci pri sčítanís cieľom podvodne vyliíkat'od nich peĺiaze,prípadne znelžiťich

doklady totožnosti,

- aby boli zvlźšťopatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných

asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,

4. žiada seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozľenie z podvodného konania neznámymi
kontaktovali políciu na číslel58.

osobami

Pri tejto príležitosti' vzhľadom na súčasnúsituáciu a opatrenia v súvislosti s ochorením CoVID-l9, Policajný
zbor tież dôrame apeluje na verejnosť' najmä na seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich
telefonicĘ kontaktujú v srivislosti s ochorením CoVID-lg ažiadajű'od nich, aby zap|aÍilipeniaze za očkovaciu
vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplati|i rôzne poplatky za testovanie na ochorenie COVID-19 alębo inak
ťtnančne kompenzovali opatrenia v srivislosti s ýmto ochorením. V
ýchto prípadoch je potrebné komunikovať len
s príslušnými orgánmi a subjekÍmi, v danej veci nereagovať bezprostredne (v stľese), najprv si overiť uvádzané
skutočnosti i za pomoci príbuzných alebo blízkych a ak v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného

(protiprávneho) konania, ihneďkontaktovali Policajný zbor na číslel58.
Ďakujeme za spolupľácu.
S pozdravom

kpt. Bc. Pavol Potisk

riaditeľ
Informatívna pomiĺĺnka - tento dokument bol vytvorený
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