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PĒC COVID-19

JAUNI
 IERADUMI

IETEIKUMI 
DROŠĪBAI

Pasargā savu 
mājokli no 
zādzībām

Aizslēdz durvis un 
aizver logus

Neglabā vērtslietas 
redzamās vietās

Nedalies ar savu 
atrašanās vietu 

sociālajos tīklos

Drošība ir 
svarīga, 
atpazīsti 
krāpšanu!

Tu vari atkal doties ārā. 
Arī noziedznieki var. 

COVID-19 
testi

COVID-19 
vakcīnas

Sejas 
maskas

Piekļūsti uzņēmuma 
informācijai tikai no 
darbam drošām ierīcēm

Esi piesardzīgs un seko 
labās prakses piemēriem

Joprojām pavadi daudz laika tiešsaistē?

Uzmanies no 
kiberuzbrukumiem 
un pikšķerēšanas

Izmanto drošus 
tiešsaistes video 
konferenču 
risinājumus

Saglabā informācijas 
dublikātus un atjauno 
programmatūras

Izmanto drošas 
paroles

Nedalies ar 
maldinošām ziņām

Joprojām 
strādā
attālināti?

Lētu preču un 
pakalpojumu 
piedāvājumi

Investīciju darījumi 
un aizdevumi

Aizdomīgi darba 
piedāvājumi Izmanto drošus 

savienojumus 
darījumiem tiešsaistē

Iepērcies tikai uzticamās 
interneta vietnēs

Iepērkoties tiešsaistē, 
izmanto kredītkartes

Iegādājies kriptovalūtu?

Apsver to glabāt drošā 
ārējā informācijas 

nesēja maciņā

Izvēlies uzticamu 
apmaiņu

Esi modrs, 
pamani izmaiņas 
bērna uzvedībā

Pārrunā dažādus 
drošības 

jautājumus

Aicini lietot 
viedierīces mājokļa 

koplietošanas telpās

Uzmanies no neticami izdevīgiem 
piedāvājumiem!! 

Dod 
priešroku 

tiešsaistes 
maksājumiem

Iegādājies bez 
starpniekiem un izvairies 

no investīciju shēmām

ATRODOTIES MĀJĀS
SARGĀ SAVAS FINANSES

ĀRPUS MĀJĀM
BĒRNU DROŠĪBA IR PRIORITĀTE

Velti laiku sarunām 
par jauno ieradumu 

noteikumiem
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