ﺳﺮﻗﺖ از ﻣﻨﺰل ﭼﮕﻮﻧﻪ

_ﺑﯽ دﻗﺘﯽ در اﻧﺠﺎم ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در راه ھﺎی ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
_ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎطﯽ در ﺧﺼﻮص ورود اﻓﺮاد ﻧﺎ ﺷﻨﺎس و ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
_در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
_ﻧﺒﻮد دزد ﮔﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
_ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن اﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ
_ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ
_ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

 #وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی
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.

 #ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای در ورودی ﻣﻨﺰل ﺣﺘﻤﺎ از ﻗﻔﻞ ھﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 #ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  ،ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺪار
ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 #درھﺎی ورودی و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را در طﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
 #ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
 #در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.
 #اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ در اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
 #اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 #ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
#ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻮال ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 #ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  ،ﺳﺮاﯾﺪار  ،ﻧﮕﮫﺒﺎن ،ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ
 ،آﺷﭙﺰ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 #در ﻣﺤﻠﻪ ھﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﺧﻠﻮت و ﮐﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اھﺎﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮاﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
 #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.
#ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 #اﮔﺮ ﻣﺤﺪوده ی ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ از ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
از ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 #در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 #در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ی اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک در اطﺮاف ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ  ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی اطﻼع دھﯿﺪ.

ﭘﺲ ازﺳﺮﻗﺖ

.١آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
.٢ﻓﻮرا ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  ١١٠زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
.٣ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺟﺎی ﻟﻮازم را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﯿﺪ.
.۴اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
.۵اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
.۶ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ.

