Ice. Your call can make a difference – Greek

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ice.
Η κλήση σας μπορεί να κάνει τη διαφορά
Το ice είναι μια ιδιαίτερα καθαρή μορφή της μεθυλαμφεταμίνης, ενός διεγερτικού ναρκωτικού. Είναι
εξαιρετικά εθιστικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νοητικά και σωματικά προβλήματα, ιδίως αν
χρησιμοποιείται συχνά ή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Το ice είναι γνωστό ότι καταστρέφει ζωές. Η τακτική χρήση του ναρκωτικού ice μπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή της καριέρας, διάλυση και δυσλειτουργία της οικογένειας, και απομονώνει τους χρήστες από
την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα. Επίσης συνδέεται με την εγκληματικότητα.
Η πώληση και η χρήση του ice παρατηρείται σε πόλεις και προάστια της ΝΝΟ και οι επιβλαβείς συνέπειές
του γίνονται αισθητές σε όλη την πολιτεία.
Η αστυνομία χρειάζεται τη βοήθειά σου για να καταπολεμήσει τη διακίνηση και παρασκευή του ice.
Αν πιστεύετε ότι έχετε δει κάτι ύποπτο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Προστατέψτε την κοινότητά σας
■■ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ την αστυνομία για ύποπτες κινήσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά επικοινωνώντας με

το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας ή καλώντας την υπηρεσία Crime Stoppers στο 1800 333 000.

■■ ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ύποπτες συμπεριφορές συμπεριλαμβάνοντας περιγραφές και αριθμούς κυκλοφορίας.
■■ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ύποπτα χημικά, οσμές και εγκαταστάσεις. Μάθετε τα σημάδια που μπορείτε να

αναζητήσετε, επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.police.nsw.gov.au

Προστατέψτε την οικογένεια και τους φίλους σας
■■ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ και ενημερώστε τα παιδιά σας για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση

ice και άλλων ναρκωτικών. Παραμείνετε μέτοχος στις ζωές των παιδιών σας.

■■ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ότι η χρήση ice ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά και το σύντροφό του.

Βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους να είναι ασφαλείς.

■■ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ επαγγελματική βοήθεια άμεσα αν κάποιος για τον οποίο νοιάζεστε έχει πρόβλημα

ναρκωτικών. Μην περιμένετε μέχρι να 'πιάσει πάτο'. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες και η
έγκαιρη παρέμβαση βοηθάει στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών.

Πού θα βρείτε βοήθεια
■■ ΚΑΛΕΣΤΕ την υπηρεσία ADIS (Alcohol & Drug Information Service) στο 1800 422 599 ή (02) 9361 8000

για πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τα ναρκωτικά.

■■ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ την τοποθεσία www.yourroom.com.au για να μάθετε για τα ναρκωτικά, τις συνέπειές

τους και πώς να βρείτε βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη εγκλημάτων
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au

Ναρκωτικά – Ice

Η προμήθεια και παρασκευή του ναρκωτικού ice στις κοινότητές μας αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα.

