ﺳﺮﻗﺖ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ

_رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ در راه ھﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ
_ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽ
_ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﯿﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
_اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯽ ﺟﺎ و اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ
_ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯽ ﺿﺮورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
_ ورود و ﺧﺮوج ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاد
_ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
_ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل دوره ای و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ از ﻣﻮﺟﻮدی دﻗﯿﻖ اﻣﻮال
_ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن ورود و ﺧﺮوج اﻣﻮال
_ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺷﺮح وظﺎﯾﻒ اﻓﺮاد  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﮕﮫﺒﺎن ھﺎ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

#ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻐﺎزه ی ﺧﻮد در ھﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ اﺟﺎره ی آن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ اھﻤﯿﺖ دھﯿﺪ.
 #ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را در ﺧﺼﻮص راه ھﺎی ورودی ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 #ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی دزدﮔﯿﺮ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ.
 #از ﻧﺒﻮد ﮐﻠﯿﺪ ھﺎی ﻣﻨﺰل در دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
 #وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارﯾﺪ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن در و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺒﻮد اﻓﺮاد ﻧﺎ ﺷﻨﺎس در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 #ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را در ﺗﻌﻄﯿﻼت طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 #اﺟﺎزه ی ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﺪھﯿﺪ.
 #اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 #ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 #از ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﮫﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮک ﭘﺴﺖ ﺧﻮد  ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺐ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ.
 #ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻮطﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ.
 #وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره و ﯾﺎ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی اطﺮاف ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 #اﮔﺮ در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ را اﻣﺎﻧﺖ
ﻣﯽ دھﯿﺪ  ،ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
 #اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽ دھﯿﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ در ازای آن وﺛﯿﻘﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ را طﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

 #ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد ھﺮ از ﮔﺎھﯽ اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 #در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 #ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال ،اطﻼع و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 #داراﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺎزه را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﺳﺮﻗﺖ
.١ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی
.٢ﺗﻤﺎس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ١١٠
.٣ﭘﺮھﯿﺰ از دﺳﺖ زدن و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺳﺎﺋﻞ در ﺻﺤﻨﻪ ی وﻗﻮع ﺟﺮم  ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺎرﻗﯿﻦ
.۴ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ
.۵ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺖ زدن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ
.۶درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
.٧ھﻤﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻋﮑﺲ ،
ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل  ،ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻏﯿﺮه را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دھﯿﺪ .
.٨در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ دارای وﯾﮋ ﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دھﯿﺪ

