Az alábbiakra tanítsuk meg
gyermekünket!!!
1. A telefonját ne táskába, hanem például nadrágzsebbe tegye.
2.	Bármit észlel az említett helyzetek közül, azonnal nyomja meg az
S.O.S. gombot!
3.	Ha továbbra is fennáll a veszély, nyomja meg a soron következő
112-es vészhívó gombot és tárcsázza is!
4.	Hangosan kiabáljon, sikítson, hogy magára vonja a felnőttek figyelmét, de a telefon maradjon nála!
5.	Veszély esetén mindent dobjon el a telefonon kívül és szaladjon be
a legközelebbi helyre, ahol felnőttek vannak.
Kérdezze meg, hol van és az appon keresztül küldje el segítőinek a
pontosítást (pl.: anya, az ABC-ben vagyok!).
6. Ha lehet, mindig többen induljanak el a gyerekek.
7 . Idegen személlyel, még ha arra hivatkozik is, hogy a szülők küldték,
vagy kiskutyával, ajándékkal csalogatják, sose menjen el, autójába semmi esetre ne szálljon be! Azonnal
riasszon és menjen biztonságos helyre.
8. Veszélyes személy nem csak veszélyesnek látszó ember lehet, hanem szimpatikus fiatal fiú, kedves bácsi is.
9.	Ha az iskola környékén idegen gyanús személyek tűnnek fel, várakoznak, szólítanak meg gyermekeket,
nyomja meg az S.O.S. gombot, szaladjon vissza az iskolába és értesítse a tanárokat.

Mi történhet ebben a rendszerben?
1.	A beállított szülők, rokonok, barátok azonnal megkaphatják a segítségkérést a gyermek pontos
GPS koordinátáival.
2. A rendőrség megkaphatja a bejelentést a telefonon keresztül a 112 tárcsázása után.
3.	Ha hangosan kiabálva beszalad a gyermek a legközelebbi helyre, az ott tartózkodó felnőttek
megvédhetik addig, amíg a család, a barátok megérkeznek.
4. Egy láthatóan felkészült gyermeket nagy valószínűséggel nem fognak tovább vegzálni.

Mit tegyen Ön riasztás esetén?
1. Azonnal hívja fel gyermekét. A telefonszáma benne lesz a segítségkérő sms-ben vagy e-mailben.
2.	Ha nem veszi fel, azonnal induljon el a GPS szerinti helyre (bökjön a riasztási cím vagy GPS linkjére,
válassza a telefonja térképét és tervezzen útvonalat. 3 gombnyomás.
3. A helyszínen hangosan szólongassa gyermekét.
4.	Ha nem találja gyermekét, hívja a 112-t és kérje, hogy nézzék meg a riasztás időpontjában készült
helyszíni kamera felvételeket (ezt is megtalálja a riasztás szövegében).

Kérjük, segítse munkánkat, ha ötlete van
a fejlesztéshez, írja meg nekünk:

ınfo@helpynet.com

Köszönjük szépen!

Hamarosan:
-ra is!
Küldje el e-mail címét az info@helpynet.com-ra,
wp-vel a tárgyban és elsőként értesítjük!

Promóciós kód: 4

Ne felejtse el beírni az appba!
Okostelefont nyerhet!

