
Pentru cI in aceast6 ?n aceastd perioadd petreceli mai mult timp, decdt de
obicei, in mediul virtual, poliligtii doljeni vd, fac cAteva recomanddri prin
intermediul cdrora doresc sd vd expund consecinlele la care vd expuneli printr-o
fiilizare neadecvatd a Internetului, deoarece in caz contrar, pute{i deveni foarte
ugor victime ale mediului online.

Pentru prevenirea victimizlrii in mediul online se recomandl copiilori

' Parolele conturilor tale sunt secrete gi iti aparfin. Ele sunt ca qi cheile de la casa, nu le dai
nim[nui, nici mdcar cunogtintelor.

" Prietenii din mediul online trebuie sa fie doar cei pe care ii cunoqti in realitate!

' Nu da persoanelor int6lnite pe intemet informalii despre tine sau familia ta- poze cu tine,
adresa ta de acasd, numdrul de telefon, qcoala la care inveti, locul de muncd al parinlilor!

' Internetui este un spatiu public la care oricine are acces. ActiveazL-fi set5rile de
confidenlialitate!

' Nu tot ceea ce vezi sau citegti pe internet este adevdrat sau potrivit v6rstei tale. Ai mare
grijS s5 intri pe site-uri sigure gi sd verifici cu p6rinlii t6i informatiile cititel.

' in cazulincare primegti pe e-mail mesaje de la persoane necunoscute, nu Ie deschide. Nu
accesa link-uri sau ataqamente primite odat6 cu astfel de mesaje!

' Nu r6spunde mesajelor supEr[toare sau care con]in cuvinte sau imagini nepotrivite!
Blocheazd persoana care le trimite qi spune-le pdrin{ilor!

Pentru a preintflmpina implicarea copiilor in situa{ii poten{ial
infracfionale, pirin{ii trebuie si finl cont de urmltoarele recomandiri:

' Folositi Internetul impreun6 cu copiii, ciutali cu ei informatii care s6-i intereseze!

' Fiti atenli la ,,prieteniile" online pe care Ie intrelin! incercali s5 cunoagteli programele qi
aplicatiile folosite de copii pe dispozitivele de accesare a internetului!

' Instala}i aplicalii antivirus actualizate gi programe de filtrare care pot bloca automat
accesul cdtre anumite categorii de site-uri!

' Folosili anumite mecanisme de control parental gi instalali instrumente de filtrare a
Intemetului, ca mlsuri suplimentare de supraveghere!

. Ardtalicopilului cum sd foloseasc6 setdrile de siguranld!
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invatati copiii sd nu dea niciodat[ date personale sau poze celor cu care coresponde azdpe
T-+^- ^. IrllLEllltiL!

Explicali-le copiilor ci nu este bine s[ stabileascd, frrd" acceptul dvs., int6lniri cupersoane pe care le cunosc doar pe Intemet. Discutali despre riscurile la care se pot
expune!

incuraja{i-vd copiii sd vE spun[ dac[ cineva din mediul online ii face s6 se simtl
inconfortabil ori le provoacd teamd!

ingwai$i;v[ cqpilul s[ aibr o- atitudine responsabild pe Intemet, sd nu transmitd
vulgarit[]i, ameninldri sau injurii!

Pentru faptele abuzive din online, rdspunderea e in offline, adicd in mediul real!
Intemetul poate crea dependenf6! Nu ldsali copiii sE petreaca ore in gir in f4a ecranului,
stabilili de comun a9o1d un program de utilizare a calculatorului qi oferili-le altemative
de petrecere a timpului liber!

Pdnd cAnd vomJi din nou in miitocul vostru, pentru a desJd;ura activirdli pentru
prevenirea delincvenlei iuvenile qi a victimizdrii voastre, vd dorim sd ft(i cu tolii
sdndtoEi !

Cu drag,

Politiqtii din cadrul rnspectoratului de polilie Judelean Dolj


