Niebezpieczeństwo kradzieży rośnie wraz z natężeniem ruchu

Pod stałym nadzorem

Właściwe zabezpieczenie placówek handlowych to duże wyzwanie. Wraz ze wzrostem liczby
klientów przybywa złodziei i pomysłów na kradzieże. Sporym problemem są także
przestępstwa dokonywane przez pracowników sklepów
Adam Strzelecki, dyrektor biura terenowego
w firmie Impel Security Polska

ajlepszym sposobem na
uniknięcie kradzieży jest
wyposażenie placówki
w systemy zabezpieczeń technicznych oraz wynajęcie agencji ochrony. Szczególnie trudna sytuacja, jeśli chodzi o ochronę sklepów, ma
miejsce w okresach świątecznych,
które z zasady wymagają większej
niż zazwyczaj obsady stanowisk
ochrony. Jest to związane ze
zwiększeniem liczby odwiedzających sklepy, których komfort podczas robienia zakupów jest dla właścicieli sklepów
wielkopowierzchniowych sprawą
najwyższej wagi. W okresach świątecznych wzmocnione zostają stanowiska ochrony na parkingach zewnętrznych przeznaczonych dla
gości, jak również stanowiska wewnątrz pasaży. Ochrona fizyczna
we współpracy z posterunkiem monitoringu wizyjnego są w stanie zapobiec kradzieżom towarów, rzeczy
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osobistych gości czy aktom wandalizmu. Warto bowiem pamiętać, że
to często pracownik ochrony jest tą
osobą, która znajduje sposób na
rozwiązanie konfliktu i zapobiega
aktom przemocy. Równie ważne,
jak umiejętności ochroniarzy, jest
przygotowanie psychofizyczne
osób nadzorujących usługi ochrony,
w tym szefów ochrony i dowódców
zmian odpowiedzialnych za organizację pracy na terenie obiektu.

Dostosować siły ochrony do
natężenia ruchu
Większa liczba odwiedzających,
to większe prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń zakłócających funkcjonowanie dużych obiektów,
zwłaszcza takich jak hipermarkety
czy centra handlowe. Dlatego ważna
jest elastyczność agencji ochrony
w zakresie dostosowania sił ochrony
do natężenia ruchu w danym obiekcie. Zabezpieczenie supermarketów
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radycyjnym
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problemu z kradzieżami jest
zwiększenie liczby personelu. Niezależnie od tego, czy problem stanowią koszty związane z zatrudnieniem licznego personelu czy
I

straty wynikające z kradzieży,
wdrożenie systemu antykradzieżowego może przynieść oszczędności rzędu od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.
Bramki antykradzieżowe sygnalizują próbę wyniesienia poza salę
sprzedaży towarów, do których
przymocowane są klipsy lub przyklejone etykiety. Dodatkowo oferują na przykład możliwość zintegrowania w nich liczników klientów,

polega przede wszystkim na dbaniu
o ład i porządek na terenie chronionego obiektu. Agencja ochrony współpracuje z policją i sztabem kryzysowym Komendy Miejskiej Policji,
Strażą Miejską, Państwową Strażą
Pożarną oraz z pogotowiem ratunkowym. Główne zadania stawiane
przed agencjami ochrony obiektów
wielkopowierzchniowych, to:
- prewencyjne zabezpieczenie terenów przyległych oraz parkingów,
- sprawdzanie osób przebywających na terenach wspólnych, wypraszanie osób nieprzestrzegających regulaminów danego obiektu,
- dodatkowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych odbywających się w obiekcie podczas godzib
otwarcia sklepów,
- reagowanie na wszelkie nieprawidłowości występujące na terenie
obiektu,
- pilnowanie dekoracji znajdujących się na terenie obiektu,
- bezpośredni kontakt z administratorem, co umożliwia płynne
uzgadnianie zmian wynikających
z bieżących potrzeb,
— koordynowanie usług ochrony
ze służbami technicznymi oraz
sprzątającymi.

Z monitoringiem bezpieczniej
Warto jednak pamiętać, że nie
istnieje idealny system zabezpieczenia, dlatego aby zwiększyć jego skuteczność należy korzystać z różnorodnych, wzajemnie
uzupełniających się rozwiązań.
Obecnie wykorzystywany sposób
zabezpieczeń wielkopowierzchniowych placówek, to połączenie nadzoru ochroniarzy z nowoczesnymi!
systemami technicznymi. Dzisiejsze
stanowiska dowodzenia w sklepach
to bardzo profesjonalne, dokładnie
przemyślane, funkcjonalne pomieszczenia. Zastosowanie najnowszej
klasy monitoringu wizyjnego daje Q

wykrywacza metali czy podłączenia sygnału alarmowego do systemu monitoringu. Systemy kabelkowe zapewniają indywidualną
ochronę towarów jeszcze w hali
sprzedaży, dzięki przymocowanym
do nich miniaturowym czujnikom.
Jest to rozwiązanie szczególnie
przydatne do tworzenia otwartej
ekspozycji elektroniki użytkowej,
takiej jak telefony komórkowe czy
aparaty cyfrowe.

Q pracownikom ochrony możliwość
obserwowania wielu miejsc jednocześnie. Dodatkowym atutem tych
rozwiązań jest możliwość monitorowania podejrzanej osoby podczas
obecności w supermarkecie. Bezpośrednio ze stanowiska dowodzenia
zarządza się również systemami dostępu, umożliwiającymi zabezpieczenie miejsc ogólnie niedostępnych. W nowoczesnych systemach
ochrony szczególnie dokładnie monitorowane są kluczowe strefy:
wejść i wyjść oraz zaplecza sklepowego. Aby uniemożliwić niekontrolowane wejścia osób postronnych
stosuje się różnorodne rozwiązania,
takie jak: drzwi, bramy, furtki,
bramki obrotowe, bramki rozsuwane, bramki uchylne, kołowrotki,
a także bariery i szlabany. Skuteczność ochrony sklepów i podmiotów
działających w danym centrum
zwiększa także system napadowy
współpracujący z monitoringiem,
który w razie potrzeby gwarantuje
szybką interwencję pracowników
ochrony. Dodatkowo każdy pracownik ochrony podczas pełnienia służby wyposażony jest w radiotelefon,
umożliwiający szybką łączność i interwencję w sytuacji zagrożenia.

Zminimalizować ryzyko
kradzieży
Bez wątpienia dla bezpieczeństwa
sklepów wielkopowierzchniowych
najważniejsi są licencjonowani i odpowiednio przeszkoleni pracownicy
oraz bramki antywłamaniowe, ale
obecnie wciąż nie wszystkie sklepy
są w nie wyposażone. Ryzyko kradzieży można dodatkowo zminimalizować sprawdzając, czy wszyscy pracownicy sklepu dysponują aktualnym
zaświadczeniem o niekaralności.
Warto też zadbać o oznakowanie
wszystkich cennych towarów tzw.
klipsami bądź kodami kreskowymi,
które nie zdjęte przy kasie uruchomią
alarm przy przenoszeniu przez bramkę. Kolejnym sposobem na złodziei
mogą być kamery. Najlepiej, by były
kolorowe, obrotowe oraz by miały
możliwość zbliżenia. Obraz z nich
powinien być zapisywany na twardych dyskach, by można go było
w każdej chwili obejrzeć i przetwarzać, w razie konieczności przekazać
policji bądź zgrać na płytę. W przyszłości można też będzie stosować inne rozwiązania zapobiegające kradzieżom, np. system rozpoznawania
twarzy, system rozpoznawania osoby
podejrzanej lub wcześniej zarejestrowanej w bazie danych, wykorzysty-

leżnionych, notowanych wcześniej
złodziei.

Pracownicy agencji ochrony
są wizytówką obiektu
Kulturalne zachowanie pracownika ochrony w każdej sytuacji poprawia wizerunek sklepu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi
dbać o miłą atmosferę, dzięki czemu
będzie zachęcać klientów do ponownego odwiedzenia placówki. Do
obowiązków przedstawicieli firmy
ochroniarskiej należy kompetentne
udzielanie informacji klientom sklepu. Cechą dobrego pracownika
ochrony jest chęć okazywania pomocy. W sytuacji kradzieży czy napaści taka osoba zajmuje się ofiarami. Pomaga także klientom
w nietypowych sytuacjach, takich
jak np. zaginięcie dziecka na terenie
obiektu.

Biznesowe korzyści

Obecnie wykorzystywany sposób
zabezpieczeń wielkopowierzchniowych
placówek to połączenie nadzoru ochroniarzy
i nowoczesnymi systemami technicznymi
wanej dla potrzeb danego sklepu. Taki system informowałby dowódcę
zmiany o obecności osoby podejrzanej na terenie sklepu i dzięki temu
ułatwiałby pracownikom ochrony
weryfikację osób. W przyszłości zapewne można będzie też stosować
specjalne klipsy, które wyniesione
np. z bluzką poza teren sklepu niszczyłyby ją, brudząc niezmywalną farbą, a złodziej nie miałby z łupu żadnej korzyści. Zwiększeniu
skuteczności ochrony mogłoby również sprzyjać wykorzystywanie motorowerów, które zajmują mniej miejsca niż samochód i mogą docierać
w mniej dostępne miejsca oraz stosowanie kart dostępu do ważnych stref
w danym sklepie, aby w zależności
od zajmowanego stanowiska pracownicy mieli dostęp do określonych pomieszczeń.

Skuteczne planowanie
ochrony
Przy projektowaniu systemu zabezpieczeń w obiektach handlowych

bierze się przede wszystkim pod
uwagę oczekiwania klienta. Agencja
ochroniarska przede wszystkim musi
szybko reagować na polecenia wydawane przez kontrahenta.
Firma ochroniarska dba o to, aby
sklep funkcjonował bez zakłóceń.
Pilnuje m.in. tego, by klienci przestrzegali zakazu fotografowania i filmowania bez pozwolenia zarządcy
obiektu. Pracownicy firmy patrolują
sklep oraz informują swoich przełożonych o przewidywanych zagrożeniach. Reagują na sytuacje, które
mogą utrudnić klientowi pobyt na
terenie obiektu. Wobec tego zgłaszają do odpowiednich serwisów informacje np. o przepalonej żarówce,
zatrzymaniu schodów ruchomych,
uszkodzeniu urządzeń parkingowych, zabrudzeniu wystroju i wyposażenia wnętrza. Do ich obowiązków należy również wypraszanie
z terenu sklepu osób niebezpiecznych lub „niemile widzianych": roznoszących ulotki bez pozwolenia,
bezdomnych, chuliganów, osób uza-

Właściciele sklepów wymagają
od agencji ochrony pomocy w zapobieganiu kradzieżom. Pracownicy powinni zatrzymywać złodziei,
a następnie przekazywać policji
osoby, które zawłaszczyły lub
zniszczyły mienie. W przypadku
centrów handlowych przedstawiciele agencji ochrony zatrudnieni
przez zarządców galerii powinni
współpracować z pracownikami
ochrony pracującymi u najemców
centrów. Większość obiektów wielkopowierzchniowych w swoim obrębie dysponuje parkingiem. Agencje ochrony mają obowiązek dbać
o porządek na tych powierzchniach.
Pracownicy patrolują obiekt, dbają
o to, aby na parkingu nie przebywały osoby niepowołane, a w razie
potrzeby odprowadzają je ku wyjściu. Tak jak w sklepie, zapobiegają
kradzieżom i udaremniają próby
wandalizmu. Często klienci oczekują od agencji ochrony stosowania
specjalistycznych urządzeń oraz pojazdów. Na terenie sklepów wykorzystuje się czasem takie zabezpieczenia, jak skaner tęczówki oka,
skaner kształtu dłoni, system kontroli pracy wartowników on-line,
lustra weneckie. Do dyspozycji pracowników ochrony są też meleksy,
skutery, Seagway'e. Warto pamiętać, że pracownicy agencji ochrony,
dbając o bezpieczeństwo centrum
handlowego są także jego wizytówką. Dlatego współpraca z dobrą
agencją ochrony to inwestycja
w wizerunek centrum, przynosząca
wymierne korzyści biznesowe, l

