Guide till turisten för en säker semester
Portugal är en av de säkraste
destinationerna i Europa .Miljoner
besökare kommer till landet varje år.
För att hjälpa er att göra vistelsen så
säker och njutbar som möjligt, vänligen
ta del av följande råd.

I Din Villa
När du lämnar din villa se till att alla dörrar och fönster är stängda och låsta.
Aktivera eventuellt larm och lås in dina värdesaker i befintligt kassaskåp om det finns.
Lämna inte värdesaker obevakade på platser som t.ex terrasser, då de kan iakttas från utsidan, om du skulle befinna
dig på en annan sida av tomten.
När du går ut på kvällen, lämna gärna en eller två lampor tända och lås bilen om den står kvar på uppfarten.

På Hotellet
Undvik att lämna värdesaker på rummet. Lämna dem istället i hotellets kassaskåp eller förvaringsbox. Undvik att
använda födelseåret som kombination!! Håll ordning på dina personliga tillhörigheter såsom kameror, kreditkort,
pass och ev.resecheckar.
Se till att dörren till ditt hotellrum är ordentligt låst innan du lämnar hotellet. Lämna alltid nyckeln till personal i
receptionen eller använd nyckellådan – lämna den inte bara på receptionsdisken.
Kom ihåg att hotellfoajéer och receptionsområdet är offentliga platser så lämna inte ditt baggage eller andra
värdesaker obevakade vid något tillfälle.
Vid användande av hotelldatorer i s.k. “business centre”, glöm inte att logga ut efter att ha använt internet.

På Vägen
Alkohollagen beträffande bilkörning har skärpts ordentligt. Gränsen är nu 0.5g/l och vid 1.2 g/l väcks åtal. Därför:
KÖR INTE BIL OM DU HAR DRUCKIT ALKHOL!
På bilparkeringar, parkera ej så ni hindrar andra.
Lämna inte värdesaker i bilen, kontrollera att du stängt alla rutor och låst dörrarna när du lämnar fordonet. Kom ihåg
att bilar med utländska skyltar och hyrbilar, utgör en måltavla för tjuvar.
Var noga med att du inte blir iakttagen när du lämnar saker I bakluckan på bilen.
Som fotgängare var extra noga när du går över gatan.

Allmänna Råd
Undvik att ha med dig stora summor med kontanter. Ha inte kreditkort, pass och resehandlingar på samma ställe.
Använd innerfickor eller sidofickor för plånböcker och bär handväskan under armen.
Bär väskan eller kameran framför dig där du kan se dem, inte över axeln! Detta är särskilt viktigt om du befinner dig i
en folksamling, på en buss eller metro.
På marknader och i affärer, ställ inte handväskor eller plånböcker på varubord eller diskar. I restauranger och barer
etc, häng inte handväskor och jackor som innehåller värdesaker på ryggstödet av din stol. Ha dessa där du har
uppsikt över dem!

Var uppmärksam på avledande manövrar! Någon som frågar efter vägen medan någon annan tar din handväska etc.
Undvik att använda bankomater på mörka platser och förvissa er om att maskinen inte har blivit manipulerad på ett
brottsligt sätt.

Nöjen Och Sena Kvällar
Var måttlig med alkoholintaget. Drick vatten och/eller ät mellan drinkarna – detta reducerar effekterna av alkohol.
Lämna inte drinkar ur sikte.
Efter en sen kväll ute, ta en taxi eller publika transportmedel hem och gärna i sällskap med goda vänner om ni är
påverkad av alkohol.
Se till att lära känna din omgivning så att du hittar bra när det är mörkt. Gå inte på dåligt upplysta vägar.
Ta aldrig emot drinkar med sprit från en främling eller någon som du inte litar på.
Spellagarna kan vara annorlunda I Portugal än ditt eget land. Hasardspel och spel typ Bingo är förbjudna på barer.
Att vara närvarande vid sådana evenemang kan få dig att hamna på fel sida av lagen.
Säg NEJ till droger om du blir erbjuden!

På Stranden
Om du är ensam, försök hitta en plats i närheten av andra .
När du betalar för saker, ta helst pengarna från fickan istället för plånboken eller väskan.
Försök att undvika att packa upp och ner värdefulla föremål från väskan. Detta förhindrar att små föremål kan
försvinna I sanden.
Om du är ensam på stranden, förvara värdesaker I väskan och använd den som kudde.
Om du går i vattnet, be någon som verkar pålitlig att hålla ett öga på dina tillhörigheter.
Undvik att dricka stora mängder alkohol – inte bra när man är i solen och det ökar risken för stölder.

Skydda Miljön
Om sommaren och även andra tider på året är risken för bränder mycket stor. Var extra noga när du hanterar eld ute
i naturen så att du inte orsakar en skogsbrand.
Tänd inga grillar i skog och mark under torrperioden dvs. juli – september.
Släng inte ut tända cigarretter eller tändstickor från bilfönstret.
Rökning är förbjuden i skog och mark.

Om Olyckan är Framme
I händelse av olycksfall ring 112 som är det nationella larmnumret för polis, ambulans och brandkår.
Om du förlorar värdesaker eller pass, eller de blir stulna:
Kontakta OMEDELBART din bank för att spärra ditt kreditkort.
Gör en polisanmälan.
Kontakta ditt konsulat för att kunna få ett provisoriskt pass

Mer information om brottförebyggande, samt även kontaktuppgifter till polis kan du finna på vår
websida. www.safecommunitiesalgarve.com, och www.safecommunitiesportugal.com
HA EN SÄKER OCH HÄRLIG SEMESTER

