- Junts fem seguretat Consells per a comerciants

Consells per als clients

iframe on s’incorporarien els consells que segueixen a continuació
d’acord amb l’opció clicada

Consells de seguretat per a comerciants
L'augment de l'activitat comercial en determinades èpoques de l'any fa necessari
extremar les mesures de seguretat per evitar que es cometin delictes.
A continuació us facilitem un seguit de consells que us poden orientar de forma
genèrica.
Durant l'activitat comercial








No acumuleu diners a les caixes enregistradores i buideu-les sovint.
És convenient que al llarg del dia efectueu diversos ingressos a les
entitats bancàries. Eviteu portar molts diners de cop i, quan calgui, feu-ho
amb discreció i adoptant totes les mesures de seguretat possibles.
Limiteu les vies d'accés a l'establiment per facilitar el control i dificultar la
fugida en cas de robatori.
Instal·leu xips de seguretat als productes.
Si disposeu de vigilant de seguretat, quan hi hagi motius de sospita, pot
fer un escorcoll de les bosses i l'abric del client en un lloc habilitat.
En determinats comerços pot ser convenient instal·lar un circuit tancat de
televisió.
Un tècnic en seguretat us pot fer un projecte de millora adaptat a les
necessitats del vostre establiment.

En el vostre negoci





Cal que el personal sigui conscient que les persones desconegudes no
han de conèixer les mesures de seguretat instal·lades.
També han de conèixer aquell àmbit de la seguretat que els pertoca o els
pot afectar (cal definir el coneixement de la seguretat de l'establiment en
funció del grau de responsabilitat).
Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu persones de confiança
que coneguin els sistemes de detecció que hi ha instal·lats i que es
responsabilitzin de connectar-los.
Porteu un control del nombre de còpies de claus de l'establiment i de les
persones que en disposen.

Si tot i les precaucions que preneu, sou víctimes d'un fet delictiu, cal que el
denuncieu.

Consells de seguretat per als clients













Feu servir bosses de mà amb un sistema de tancament segur com ara les
cremalleres.
Assegureu-vos que sempre la porteu correctament tancada.
Es recomanable que porteu les bosses de mà creuades al davant, de
manera que no la perdeu de vista en cap moment.
Eviteu portar la cartera en llocs de fàcil accés, en bosses de mà obertes,
o sense tancaments segurs, o en les butxaques de darrera dels
pantalons.
Si porteu la cartera en el cabàs o carretó poseu-la en una butxaca interior
amb tancament segur.
Mentre compreu no perdeu de vista la vostra bossa de mà, el carretó o el
cabàs, situeu-la sempre al davant vostre de manera que estiguin vigilats.
Penseu que si estan al costat o al darrera és molt fàcil que algú us la
prengui
aprofitant la concentració de gent.
No feu exhibició dels diners que porteu en efectiu. Es recomanable no
portar-los tots junts i no treure’ls tots a la vegada.
Si us sostreuen la cartera amb targetes de crèdit no oblideu anul·lar-les.
A l’aparcament no us despisteu. Aprofiten el vostre descuit per furtar.
Si sou víctima o testimoni d’un fet delictiu, denuncieu-lo a la policia.

