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 چند روش ساده برای پیشگیری از کیف قاپی:

جلَگیزی اس ٍقَع جزاین ثستگی ثِ َّضیبری ٍ ّوکبری 

یزی گ. طجیعتب در ثسیبری اس اهَر، پیطضوب دارد

 تز ٍ هقدم ثز درهبى است. تز، سْل هطوئي

 حتوبً اس اتَهجیل استفبدُ کزدُ ٍ اس پیبدُ رٍی ثپزّیشید. ،ثب ارسش ٍ یب پَل ًقدٌّگبم حول اسٌبد  .1

 اس ثِ ًوبیص گذاضتي اسٌبد ٍ پَل ّوزاُ خَد ثپزّیشید. .2

 ٌّگبهی کِ قصد تزک اتَهجیل را دارید کیف دستی خَد را درٍى خَدرٍ ًگذارید. .3

 دد ًٌوبیید.تز ،ٌّگبم حول پَل ًقد یب اسٌبد ثب ارسش اس خیبثبى ّبی خلَت .4

ضَد ثٌبثزایي  ثب هَتَرسیکلت ّبی تٌدرٍ ٍ یک ًفز تزک ًطیي ثب کالُ اًجبم هی کیف قبپی هعوَال .5

  هَاظت ایي قجیل هَتَرسَاراى ثبضید.

کیف دستی را ثب دستی کِ هجبٍر دیَار ٍ یب جَی آة است  .6

حول ًوَدُ ٍ اس حزکت در سطح سَارُ خیبثبى اجتٌبة 

 ًوبیید.
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درة اتَهجیل یب صٌدٍق عقت یب توبس تلفٌی اس گذاضتي کیف ثز رٍی سهیي ٌّگبم ثبس ًوَدى  .7

 خَدداری ًوبیید.

ای را دارید کِ السم است پَل ًقد حول کٌید یب اسٌبد ثب ارسضی را ثب کیف خَد  اگز قصد هعبهلِ .8

 جب کٌید هَضَع را ثب افزاد غیزهطوئي ثبسگَ ًکٌید. جبثِ

 ّبی ًبیلًَی جدا خَدداری ًوبیید. پَل در کیسِ در ٌّگبم خزٍج اس ثبًک اس قزار دادى .9

تَسط سبرقیي پٌچز ضدُ ثبضد ثٌبثزایي اثتدا کیف  ضوب  هوکي است پس اس خزٍج اس ثبًک اتَهجیل .11

ّبی اتَهجیل را قفل کٌید ٍ سپس اقدام ثِ  ّوزاّتبى را در داخل اتَهجیل قزار دادُ ٍ درة

 پٌچزگیزی ًوبیید.

 پطت صٌدلی آٍیشاى ًکٌید.در رستَراى کیف خَد را ثِ  .11

کیف خَد را ًشدیک ثدًتبى یب در دستی کِ آساد است ًگِ دارید ٍ  ،ثبید ٌّگبم استفبدُ اس تلفي .12

 اطویٌبى حبصل کٌید کِ ثب اهٌیت کبهل ٍ هحکن آى را ًگِ داضتِ اید.

 


