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El lladre té presents dues coses quan tria el
seu objectiu:

Comerç i Foment Econòmic

esegurs
tabliments

Les diﬁcultats amb què es pot trobar
i el beneﬁci que pot obtenir.
Els nostres esforços s’han de centrar a protegir l’establiment i a reduir el possible botí.
Si actuem d’aquesta manera, fem un treball
preventiu que redueix el risc de ser víctimes
de robatoris.

Junts podem
aconseguir
uns
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Protegiu
els accessos del
vostre establiment
Poseu reixes de seguretat que dificulten la palanca i l’acció del gats hidràulics.
Tanqueu la reixa durant la pausa del migdia.

Protegiu el vostre
establiment des
de l’interior

Useu l’espill i la cadena de seguretat.

Si teniu videovigilància assegureu-vos que funciona i utilitzeu-la les 24 hores del dia.

Desconfieu de serveis tècnics no contractats.
Exigiu l’acreditació de l’operari i confirmeu-la
amb l’empresa.
En cas de pèrdua de claus,
s’aconsella canviar el pany.

Si sou victimes
d’un atracament

Prioritzeu la vostra seguretat i la del vostres
clients.

Vigileu la recaptacio!

Alerteu immediatament la Policia.
Informe de l’adreça completa i les característiques del vostre establiment.

Si esteu comptant diners TANQUEU LA PORTA!
Eviteu les rutines i no espereu a fer el recompte
de caixa al darrer moment, abans de tancar.
Deixeu el canvi just a la caixa.
No porteu els diners en bosses agafades directament amb la mà ni en bosses penjades de
l’espatlla. Procureu dur-la davant i ben agafada.
No porteu a sobre molts diners.

No obriu la porta a persones desconegudes.

Protegiu els productes de valor dintre de vitrines
tancades o amb alarmes.

Poseu una alarma i connecteu-la! Assegureuvos que la central d’alarmes té les vostres dades
actualitzades.
Informeu-vos sobre altres mesures de seguretat que es poden instal·lar (polsadors antiatracament, panys a distància, sensors a les reixes,
etc.).

Desconfieu de serveis tecnics
no contractats

Feu una descripció acurada de l’atracador des
d’un primer moment i apunteu-la en un paper.
Fixeu-vos si porta tatuatges, pírcings o si té cicatrius. Anoteu-ne l’alçada i complexió, edat i cabells i el tipus de roba.

Fixeu-vos en les
actituds sospitoses
Davant qualsevol sospita alerteu la Policia Local trucant al telèfon 092 o al d’urgències 112.
Informeu de l’adreça completa del vostre establiment i
de quin tipus de negoci és.
Doneu una descripció acurada del sospitós.

Mireu de veure la direcció de fuga, si ha fet servir algun vehicle i informeu la Policia.
Si l’atracador ha tocat alguna superfície llisa
sense guants, preserveu les possibles empremtes.
Feu-ho també amb les petjades.
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