Sådan sikrer I jer bedst op til ferien
Lige om lidt står ferien for døren. Men inden du (og måske resten af virksomheden) går på ferie, er her fire
gode råd til, hvordan I sikrer virksomheden bedst i ferieperioder.
1. Betragt virksomheden udefra
Prøv at betragte jeres virksomhed
udefra for at se, om jeres sikring
kan blive bedre. Er der steder, hvor
det vil være nemt og oplagt for en
tyv at bryde ind?

så husk at slukke for de maskiner,
der ikke behøver at være tændte
– f.eks. kaffemaskinen, computerskærme og lignende.

I holder ferie. I forholdsordren står
der nemlig, hvem kontrolcentralen
skal ringe til i tilfælde af at alarmen
bliver aktiveret.

Det nedsætter risikoen for brand, Og så er det ret uhensigtsmæssigt,
I sparer på strømmen og skåner hvis kontrolcentralen ikke kan komDet kan f.eks. være en dårlig vin- samtidig miljøet.
me i kontakt med flere, eller i værdueskarm eller en meget slidt lås i
ste tilfælde alle, kontaktpersoner,,
døren, der nemt kan brydes op. Det 3. Gør det nemt for alarmvikaren
fordi de er på ferie.
kan også være steder hvor virk- A-hvad-for-en-vikar? En alarmvikar.
somheden ikke er sikret med tyve- Det er et ord, vi selv har fundet på. 4. Husk den sunde fornuft og
rialarm eller anden sikring, hvor ty- En alarmvikar er den person, som gode rutiner
ven så kan arbejde i ro og mag.
tager over, når du eller personen Det er vigtigt at have styr på sikmed ansvaret for alarmen, holder ringen, men det er mindst lige så
Når du alligevel står og betragter ferie.
vigtigt at bruge den sunde fornuft
jeres bygning, så tag et kig ind ad
og have gode rutiner i hverdagen,
vinduerne. Hvad kan du se? Står Sæt personen ind i, hvordan alarm- op til weekender og inden ferier.
der nye varer, bærbare computere systemet fungerer. Hvordan slår
eller andre ting, der generelt er let- man alarmen til og fra? Hvad skal Gør det til en rutine at sidste medte at omsætte, så gem dem væk.
man gøre, hvis alarmen aktiviseres? arbejder foretager et fyraftenstjek
Og hvad skal man sige, hvis man af virksomheden og tjekker, at alt
Det kan være ufatteligt tillokkende skal ringe til kontrolcentralen for at er lukket, slukket og låst samt at
at bryde ind, hvis tyven kan se at afmelde alarmen?
alarmen tilkoblet.
jeres spritnye (og let omsættelige)
varer, står på den anden side af dø- Ved alarmvikaren det, er I hjulpet Så kan I nemlig holde ferie med ro
ren eller porten.
godt på vej.
i maven.
2. Sluk maskinerne
Samtidig er det altid en god idé at Rigtig god ferie!
Hvis I holder helt lukket i en periode, opdatere jeres forholdsordre, når

