NORK BERMATZEN
BETI DUZU

Hileroko buletina / Nº 33/ uztailean 2019

Zure artekariak beti emango dizu informazioa... Ez bazaude seguru, bila gaitzazu

#Gustuko dut sare sozialetako zure
#Postureoa oporretan… errazago
lapurtzeko

Denak uretara
Zuk zer nahiago duzu, igerilekua edo hondartza? Agian, igerileku komunitarioa duzu
etxean, itzal eta guzti, eta ez duzu eguzkitakorik behar. Ur gezatan bainatzen zara, ur garbitan, ez dago hondar-ekaitzik. Intimoagoa eta
erosoagoa da beti.
Espainiako igerileku guztiak zabalik daude,
baina bere autonomia erkidegoko arauak
bete behar ditu bakoitzak. Udal batzuek beste
udal ordenantza batzuk ere badituzte, guztiok
errespetatu beharrekoak.
Jabekide komunitateak zaindu behar du
igerileku pribatua behar bezala erabil dadin.
Ordutegia, funtzionamendua, estatutuak...
Hona hemen arau orokorrak:
• Sorosleen jarraibideak eta barne erregimeneko araudia bete, ikusteko moduko
lekuetan egongo da hori.
• Oinetako egokiekin sartu.
• Dutxatu, sartu aurretik.
• Ez gauzarik bota uretara.
• Animaliak debekatuta daude.

“Guri etxean lapurtu ziguten joan zen udan.
Itxura guztien arabera, Facebooken jarri
nuen datu bategatik izan zen. Oporretara
joatekoak ginen 2 astean, eta argitaratu
egin nuen. Itzuli ginenean, hankaz gora aurkitu genuen etxea: telebistak eta ordenagailuak eraman zituzten”.
Ertzaintzaren arabera, #Lapurraren eta #Biktimaren arteko lotura bakarra zen #Lagun
batek #BoloniakoHondartzara ere bidaiatu
nahi zuela idatzi izana.
Ertzaintzaren arabera, “oro har, jendeak
ez du lotzen argitaratzen duena jasandako delituren batekin. Zintzilikatzen
denaren inguruko kontzientzia eskasa
egoten da. Eta sare sozialetan ikertzea
da gaizkileen metodo berrietako bat.
Zaintza fisikoa egitea baino merkeagoa
eta errazagoa da . Informazioa partekatzeko pentsatuta daude sareak, ez babesteko.
Pentsatzen dugu ez dugula zer ezkutatu,
baina hobe da babestea”.
Egunean 310 lapurreta nola saihestu

Espainian, 310 lapurreta izan dira egunean,
batez beste, eta gehienak udan eta asteburuetan izaten dira. Pertsianak guztiz ez

jaisteko eta auzokoari tarteka postontzia
husteko eskatzeko esateaz gain, ondorengo
aholku birtual hauek eskaini nahi dizkizugu.
#Instalapurrak #Facelapurrak Ez igo argazkirik; oso deskonektatuta zaudela pentsatu behar dute zure senide eta lagunek,
ez duzula sareetan argazkiak argitaratzeko
astirik.

Batzuetan, min hartzen du norbaitek. Bere
errua izan daiteke, edo komunitatearen zabarkeria. Orduan...

“Ez naiz ni izan...”

Igerilekua ez bada segurua edo sorosleak kale
egiten badu, komunitatearena da biktimari
kalteak ordaintzeko erantzukizuna. Legeak ez
du behartzen Erantzukizun Zibileko aseguru
bat kontratatzera, baina oso komenigarria da
edukitzea. Halakorik ez badago, jabeak dira
errudun, eta kalteak ordaindu behar dituzte.

#LagunIfluencerrikEz Zure bidaideek
uste badute euren milioika (edo hamarreko)
jarraitzaileek eruen mugimendu bakoitza
jakin behar dutela, debekatu iezaiezu etiketa zaitzaten. Etiketatzen bazaituzte, zure
arreta edo neurri guztiek ez dute ezertarako
ere balio.
#Itzulieginnahidut #MissYou Hobe da
#PostureoGeroratua, etxera iritsi ondorengoa. Orduan igo zure argazkiak, eta albumak traol hauekin etiketatu.
Bete aholku hauek. Lagunek zurekin gozatuko dituzte oporretako gorabeherak, edo
inbidiaz beteko dira, baina zure etxea salbu
egongo da. Gainera #EtxeAseguru batekin babesten baduzu, hobe!
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Familia eta beste kide bat

Aholku

NORK BERMATZEN BETI DUZU
Ez esan gezurrik, okerrago
da-eta
Aseguru-artekaritzan, Adiskidetasunezko Partearen eredu bat dugu zuretzat, beste ibilgailu
batekin ezbeharrik edukiz gero bete beharrekoa. Ados jarrita sinatuta, arindu egiten dira
izapideak.
Pikarokeria” dela-eta, pertsona batzuek gezurra esaten dute eta istripu-partea faltsutzen dute; inoiz gertatu ez diren istripuak ere
simulatzen dira. Nolanahi ere, tranpa horiek
egiten dituenak jakin behar du merkataritza-dokumentu bat faltsutze delitua egiten
ari dela, eta 3 urtera arteko kartzela-zigorra
eduki dezakeela ; eta parte faltsu batekin aseguru-etxeari iruzur egin nahi izanda, maula
delitua egiten da (kartzela zigorra eta isuna
ditu horrek ere). Merezi du arriskua hartzea?

Istripua = babestu-abisatu
112ra-sorotsi

Giltza Administratiboa:

Adituen arabera, animaliekiko harremanek osasun fisikoa ematen diete familiei,
euren autoestimua areagotzen dute eta
pertsona irekiagoak bihurtzen dituzte.
Maskotek osasun kontsultetara %15
gutxiago joatea eragiten dute. Arduratsuago izaten, diziplina handiagoa
edukitzen eta eskuzabalagoak izaten laguntzen diete neska-mutilei. Frogatuta
dago errazagoa egiten dutela matematika ikastea eta bizitzari eta heriotzari
buruzko kontzeptuak hobeto asimilatzen dituztela.
Pipper-en bidaia

Espainian 5 milioi txakur daude, eta batek Pipper du izena. Bera eta bere jabea

turista modura dabiltza Espainian barrena, dog friendly turismoa sustatzen.
Izan ere, Interneteko bilaketen %7 maskotak onartzen dituzten hotelak bilatzeko dira.
Zure maskotarekin oporretan bazoaz,
ez ahaztu trasportina. Ez baduzu, gogoan izan animaliak lotuta joan behar
duela, homologatutako arnes batekin
edo hesi bereizle batekin. Ongi prestatu
bere maleta: edalontzia eta jantokia, ohe
txiki bat, atseden leku bat eduki dezan,
eta ez ahaztu bere jostailu gogokoena.
Etxean uzten baduzu, bila ezazu zainduko duen pertsona arduratsu bat, jarri ados konfiantzako norbaitekin, edo
eraman ezazu animalientzako egoitza
batera.
Eta, batez ere, babes ezazu. Maskoten
aseguru batek bilaketa zerbitzua eskain dezake galdu edo inork lapurtuz
gero, baita telefono bidezko asistentzia,
albaitariaren asistentzia eta erantzukizun zibila ere. Heriotzaren ondoriozko
gastuak ere har ditzake barnean.

Babestu

Ingurua seinaleztatu, 100 metrotik ikusten diren hirukiekin. Giltzak kendu, surik ez pizteko.
Pertsona beldurti batekin bazaude, keinuak
egin ditzala hurbiltzen diren gidariak abisatzeko.

Abisatu 112ra

Ingurua zaintzen duzun bitartean, gertatutakoaren datuak gorde buruan. Deitu 112ra,
Europa osorako larrialdi-zenbakira. Jakinarazi
istripuaren kokapena, zaurituak, larritasuna
eta bestelako xehetasun jakingarriak. Ez eseki,
agintzen dizuten arte.

Sorotsi

Kontu handiz ibili. Ez mugitu zaurituak, non
eta ez dagoen hiltzeko arriskurik (suagatik
edo itota). Hezur-muineko lesioen %10 inguru
ospitalera iritsi aurretiko okerreko arretaren
ondorioz gertatzen dira. Ez kendu kaskoa
motozaleei. Lehen sorospenak egiten ez badakizu, ez esku hartu. Biktimei hitz egin, haiek
lasaitzeko.

Maskota ez da paperezko musuzapi bat.
Maskotarik baduzu, zaindu ezazu, ez
utzi bazterrean; “Pipperrek ez luke
sekula hori egingo”.

QUIENSEASEGURA, ren bezero zarenez gero, Informazio Buletina bidaltzen dizugu,
aseguruen arloarekin erlazionatutako hainbat gairi buruzko informazioa emateko.
Aurrerantzean ez baduzu Buletina jaso nahi, bidali mezu elektroniko bat "Baja" hitzarekin ondorengo helbide honetara:
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Orain dela 7 urte, pinguino bat agertu
zen Brasilgo hondartza batean. João Pereira 71 urteko pentsiodunak petrolioz
estalita aurkitu zuen, hiltzeko zorian.
Etxera eraman, garbitu eta astebetez
zaindu zuen. Sendatu zenean, itsasora
itzuli zuen. Handik hilabete batzuetara,
itzuli egin zen. Gaur egun, Dindim pinguinoak 8 hilabete ematen ditu, urtean,
bere salbatzailearekin. Ugaltze-garaian,
Argentinara eta Txilera joaten da, baina
gero etxera itzultzen da, João Pereirarengana.

Zigor Kodeko 195. artikuluari jarraiki, errepidean zauriturik ikusiz gero haiek sorostea
betebehar moral bat da handik igarotzen
den pertsona ororentzat. Nola jokatu behar
duzu? Babestu-abisatu-sorotsi protokoloa
aplikatuz).

