Ce trebuie să faceți în
cazul în care copilul
dumneavoastră este
dat dispărut
Sfaturi pentru părinți și îngrijitori



Apelați poliția la 101 sau sunați la 999 dacă credeți că cineva se află într-un
pericol imediat. Spuneți-le că vă raportați copilul ca fiind dispărut și dați orice
alte informații aveți cu privire la orice îngrijorări recente.



Verificați-vă casa, garajul și orice alte spații exterioare. Întrebați-vă prietenii
sau familia pentru a vedea dacă cineva știe unde se află copilul dumneavoastră.



Sunați și trimiteți-i mesaje text copilului dumneavoastră prin intermediul
telefonului mobil, rețelelor sociale sau aplicațiilor. Rămâneți calm/ă, arătați-i că
sunteți îngrijorat/ă și că doriți doar ca el/ea să vină acasă să fie în siguranță.

Nu trebuie să așteptați 24 ore,
raportați-vă copilul ca fiind dispărut imediat


Poliția vă va furniza un număr de caz și un ofițer va fi trimis la adresa
dumneavoastră de domiciliu pentru a întocmi un raport al persoanei dispărute.
Notați-vă numele ofițerului, numărul de pe uniformă și cereți detalii cu privire
la persoana care se va ocupa de caz.



Verificați pentru a vedea dacă copilul dvs. a luat ceva cu el/ea, cum ar fi
telefonul mobil, bani sau haine. Uitați-vă pe tableta, rețele sociale și laptopul
lui/ei pentru a vedea dacă au avut vreun contact cu vreo persoană recent.
Vedeți dacă a dispărut și vreunul din prietenii lui/ei. Împărtășiți poliției orice
informații noi.



Poliția va veni și va întocmi un raport complet, cerându-vă detalii despre copilul
dvs., o fotografie recentă și informații cum ar fi când l-ați văzut ultima dată și
dacă există vreun motiv pentru care copilul dvs. să fi plecat.



Țineți-vă telefonul aproape în cazul în care copilul vă contactează și verificați
orice alte modalități prin care v-ar putea trimite un mesaj, de exemplu aplicații,
rețele sociale. Asigurați-vă că cineva rămâne în casă în cazul în care copilul se
întoarce.

Dacă știți unde este copilul dvs. și sunteți în continuare îngrijorat/ă de siguranța lui/
ei, de exemplu, dacă se află într-o casă unde suspectați că au loc activități
infracționale, puteți anunța poliția care ar putea să efectueze o verificare preventivă
la acea casă sau locație.

Dacă copilul dvs. este găsit de către familie sau prieteni, este responsabilitatea lor
să îl/o aducă la adresa de domiciliu. Părinții și îngrijitorii trebuie să informeze poliția
atunci când un copil se întoarce din proprie inițiativă cât mai curând posibil.
Poliția se poate implica în asistarea recuperării unui copil/tânăr în cazul în care
există un risc substanțial în a face acest lucru.



Arătați-i copilului dvs. că vă bucurați să îl/o aveți înapoi acasă.
Rămâneți calm/ă, exprimați-vă ușurarea și spuneți-i copilului dvs. că îl/o
iubiți.



Permiteți-i copilului dvs. să se stabilească înapoi acasă. Poate că are nevoie
să facă un duș, să mănânce sau să bea ceva, să aibă haine curate și să
doarmă puțin. Oferindu-i aceste lucruri de bază poate fi un mesaj puternic
care arată că vă interesează de el/ea.



Anunțați poliția despre faptul că copilul dvs. s-a întors acasă. În cazul în care
aveți orice îngrijorări cum că s-ar fi comis o infracțiune, raportați-o.



Telefonați prietenilor și familiei pentru a-i anunța că copilul dvs. s-a întors
acasă.



Vorbiți cu calm cu copilul dvs. despre unde a fost și motivele pentru care a
dispărut. Spuneți-i că ați fost îngrijorat/ă și că vă pasă de el/ea și că doriți să
rezolvați orice problemă împreună. Încercați să creați un mediu în care el/ea
să simtă că este ascultat/ă și sprijinit/ă. Notați orice informație vă spune
pentru a o împărtăși poliției.



Apelați la asistență medicală dacă are nevoie. Duceți-vă copilul la medicul de
familie. Dacă există urgențe medicale, duceți-vă copilul la secția de urgențe.



La câteva zile de la întoarcerea copilului dvs. acasă, va veni cineva pentru a-l
vizita pe el/ea și/sau pe dumneavoastră. Această persoană vă va putea oferi
sprijin în orice probleme curente pe care dumneavoastră și copilul dvs. le
puteți avea.

Luați măsuri pentru a cunoaște prietenii copiilor dvs. Dacă aceștia vă spun că
rămân să stea în casa unui prieten, asigurați-vă că îi contactați părintele acelui
copil și confirmați că este în regulă. Asigurați-vă că adresa la care stă este
adecvată.

Dacă sunteți îngrijorat/ă că copilul dvs. este exploatat, există modalități folositoare
prin care părinții pot colabora cu poliția și cu alte servicii pentru a-și proteja copilul.
Notați:
1. Orice momente în care copilul dvs. este dispărut
2. Nume, alias-uri, vârste și descrieri ale persoanelor care vă îngrijorea- ză
3. Numere de înmatriculare, marca, modelul, culoarea mașinilor car
este posibil să fi fost văzută când ducea sau aducea copilul dvs.
4. Numere de telefon, profiluri, nume de utilizator pe care copilul dvs. le folosește
pentru a fi contactat la telefon, pe aplicații, rețele sociale sau console de jocuri.

5. Locuri despre care copilul dvs. vorbește că se duce.
6. Date și ore la care lucrurile de mai sus pot avea loc.
Amintiți-vă, există alte persoane care vă pot ajuta!
Numere de contact importante
Cambridgeshire Constabulary – 101 (sau dacă vă aflați în pericol imediat, sunați la
999)
Asistența Socială pentru Copii:

Peterborough: (Luni-Vineri 9 – 17) 01733 864170 sau 864180.
Cambridgeshire: (Luni-Vineri 8 – 18) 0345 045 5203.
Urgențe în afara orelor de mai sus – 01733 234724
NSPCC – 0800 800 5000
Childline (Linia Copilului) – 0800 1111

Pentru a obține mai multe informații legate de Salvarea Copiilor
vizitați
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/
www.safeguardingpeterborough.org.uk
www.twitter.com/peterboroughscb
https://twitter.com/CambsLSCB

www.facebook.com/peterboroughlscb

