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5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΣ
Έπειτα από την έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τον σύλλογο ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στις 18/12/2011 στην Αγ.Τριάδα με θέμα, την «Αύξηση των κλοπών και της εγκληματικότητας
στην περιοχή μας» , ως επαγγελματίες στον χώρο αλλά και συντοπίτες της Ιπποκρατείου Πολιτείας, θα
θέλαμε να προτείνουμε 5 βασικά μέτρα ασφαλείας που μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια στις κατοικίες
μας.
1.

Φωταγώγηση του περιβάλλοντα χώρου και αφαίρεση φυτών δίπλα στην είσοδο
Θα πρέπει να αφαιρεθούν ογκώδη φυτά κοντά στην είσοδο του σπιτιού τα οποία μπορούν να καλύψουν
κάποιον που έχει κρυφτεί για να εισέλθει μαζί μας εντός του σπιτιού. Επίσης τις βραδινές ώρες να
αφήνονται στον περιβάλλοντα χώρο κάποια φώτα ανοικτά (φώτα μάντρας, αυλή, χώρος Parking ,είσοδος
σπιτιού κλπ)

2. Μείωση του χρόνου εισόδου στο σύστημα συναγερμού
Προγραμματισμός του συναγερμού για μείωση του χρόνου εισόδου εισαγωγής κωδικού σε 10
δευτερόλεπτα.
3. Προμήθεια ασύρματου μπουτον πανικού
Θα πρέπει να γίνει προμήθεια τουλάχιστον ενός ασύρματου μπουτον στον συναγερμό , ο οποίος θα μας
επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιούμε τις σειρήνες και να ενημερώνουμε την εταιρεία φύλαξης ,
ασχέτως αν ο συναγερμός είναι οπλισμένος ή μη.
4.

Εγκατάσταση εξωτερικών ανιχνευτών
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος συναγερμού με
εξωτερικούς ανιχνευτές (Δέσμες, μικροκομματικούς + IR ανιχνευτές, κλπ.) Η επιλογή τους πρέπει να γίνει
από ειδικό έπειτα από μελέτη του χώρου ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις ψευτοσυναγερμών.
Με τον συγκεκριμένο τρόπο προλαμβάνεται η ενεργοποίηση του συναγερμού πριν πλησιάσουν οι
κλέφτες τα κουφώματα ή την εξωτερική σειρήνα επιτυγχάνοντας (1) την άμεση ενημέρωση του κατοίκου
ώστε να αντιδράσει γρήγορα και ψύχραιμα και (2) τον άμεσο εκφοβισμό των κλεφτών καθώς θα
ενεργοποιηθούν οι σειρήνες προτού εισβάλλουν στο σπίτι.

5. Τακτικό κλείσιμο πατζουριών ή εγκατάσταση επαφών στα τζάμια
Δεν θα πρέπει να αφήνονται τα ίδια πατζούρια ανοικτά σε καθημερινή βάση καθότι δίνουν στόχο ως
κατάλληλες και μη ασφαλείς είσοδοι πρόσβασης . Εναλλακτικά πρέπει να ασφαλιστούν και τα τζάμια με
επαφές ώστε να συνεχίζει να υπάρχει ασφάλεια στο άνοιγμα αυτό.
Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στην διάθεση σας.
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