TREBALLEM PER LA PREVENCIÓ

És per això que des de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
volem aprofitar per fer un petit recordatori d’algunes mesures bàsiques de
seguretat, amb l’objectiu de prevenir possibles fets delictius relacionats amb
l’àmbit empresarial.



En finalitzar la jornada, abans de tancar
l’empresa, comproveu que els sistemes de
seguretat que hi teniu instal·lats funcionen
correctament i estan activats (sistemes de
videovigilància, alarmes,...). Així mateix,
eviteu fer divulgació dels sistemes emprats.

Recordeu que les mesures de prevenció contribueixen a millorar la seguretat i
faciliten, en cas que sigui necessari, les posteriors tasques d’investigació.



Eviteu deixar grans quantitats de diners als
calaixos o armaris. Així, també recordeu als
vostres treballadors, que no és adient
deixar efectes de valor, com rellotges,
anells i altres joies, als armariets i calaixos,
si aquests no queden ben tancats amb clau.

 En la mesura del possible, convé fer de manera
periòdica, ingrés de diner en efectiu, i evitar així
haver de tenir quantitats massa importants de
diners en dipòsit a la caixa forta.

 Feu una valoració del perímetre de l’empresa i de les possibilitats que
hi puguin haver d’accedir, utilitzant mitjans externs.

Eviteu deixar a l’exterior material que pugui ser utilitzat per accedir a
l’empresa.
Cal evitar la possibilitat d’escalament. Per aquest motiu les bastides, escales,
palets o qualsevol material que pugui ser apilat, poden facilitar l’accés a les
vostres instal·lacions. No els hi posem fàcil.



En cas de tancar l’empresa durant uns dies,
si us és possible intenteu passar-hi alguna
vegada.

El fet que es percebi la sensació que continua havent moviment de persones
dins l’empresa, pot generar un efecte dissuasiu i fer replantejar un possible
assalt. En aquest context també pot ser interessant, si ho creieu oportú,
deixar algun llum encès. Una il·luminació adequada dóna seguretat tant als
accessos com a l’exterior.

Recordeu que per a qualsevol incidència que pugui
esdevenir, disposeu del telèfon d’emergències 112.

Per a més informació sobre prevenció i consells de
seguretat podeu consultar la web www.gencat.cat/mossos

