Campante "16 ztle de
acttvtsm"

Dacă at obȀtnut un Ordtn de ProtecȀte:
⇒ sună la 112 în caiul în care agresorul nu
respectă ordinul de protecȀie;

SPUNE STOP VIOLENȀEI
DOMESTICE !!!!
Sună imediat la 112 dacă:
⇒ Ești victima unei agresiuni (violenȀă
fiiică, sexuală, psihologică);
⇒ Ești martor al unei agresiuni asupra
altei persoane.
PoltȀta poate emtte pe loc un ordtn
de protecȀte provtzortu pentru
vtcttmă.
Victimele violenȀei domestice au drepturi:
⇒ dreptul la protecȀie socială;
⇒ dreptul la asistenȀă juridică gratuită;
⇒ dreptul la asistenȀă medicală gratuită
de urgenȀă;
⇒ dreptul
la
consiliere
psihologică
gratuită.

Sună la 0800 500 333 (nonstop și
gratuit) și cere ajutor!!!

⇒ dacă ai rămas în domiciliul în care aȀi
locuit împreună, schimbă încuietorile și nu-i
permite sub niciun motiv să intre în casă.;
⇒ informeaiă-Ȁi cunoscuȀii, vecinii și
rudele în legătură cu ordinul de protecȀie și
roagă-i să sune la poliȀie dacă văd că ești
urmărită sau agresată;
⇒ depune copie după ordinul de protecȀie
la: administratorul blocului în care locuiești,
la școala sau la grădiniȀa la care învaȀă
copiii tăi, la locul de muncă;
⇒ poartă asupra ta o copie a ordinului de

protecȀie, ca să-l arăȀi la nevoie.
Dacă nu mat locuteștt cu agresorul:

⇒ Nu accepta să te întâlnești singură cu el
sub nicio formă, chiar dacă spune că este
ceva urgent și foarte important;
⇒ Nu îi comunica noua ta adresă și
numărul de telefon
⇒ Dacă ai rămas în aceeași ionă cu
agresorul, schimbă-Ȁi ruta iilnică, evită
locurile în care mergeaȀi împreună. Ȁine la
tine tot timpul un telefon mobil încărcat
pentru a apela 112 la nevoie;
⇒ În caiul în care ai copii, anunȀă la
școală ce s-a întâmplat și spune-le
profesorilor cine are dreptul să ia copiii
acasă de la ore;
⇒ Anuleaiă conturile bancare vechi și
cardurile, mai ales dacă au fost folosite
împreună cu agresorul. Când deschiii

Pentru stguranȀa ta:
⇒ când nu poȀi fugi din casă încearcă să te
închiii într-o cameră și sună la poliȀie;
⇒ dacă nu ai apucat să iei un telefon mobil
cu tine strigă tare ca să te audă vecinii sau
deschide geamul și cere ajutor;
⇒ nu te adăposti în bucătărie! Acolo sunt
cuȀite și alte obiecte cu care agresorul te
poate răni;
⇒ dacă nu ai reușit să scapi de el, încearcă
să-Ȁi protejeii de lovituri cele mai sensibile
părȀi ale corpului: faȀa și capul;
⇒ spune-le copiilor să se încuie într-o
cameră sau să fugă la vecini/rude de
încredere;
⇒ părăsește domiciliul dacă agresorul încă
mai este prin casă sau dacă bănuiești că se
întoarce. Așteaptă afară, într-un loc sigur,
până ajunge poliȀia;
⇒ în caiul în care ești rănită, nu eiita să
mergi la spital pentru un consult medical.
Spune-le doctorilor ce ai păȀit. Leiiunile
interne se pot agrava dacă nu le trateii și îȀi
pot pune viaȀa în pericol;

⇒
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