DETEKČNÍ SLUŽBY G4S

 S peciálně vyškolení zaměstnanci,
dle evropské legislativy pravidelně přezkušovaní
a certifikovaní, poskytují detekční služby:
»
»
»
»

RTG detekce zavazadel, zboží a pošty.
Detekce kovů, ruční detektory a průchozí detektory.
Detekce výbušnin.
Fyzické kontroly osob a jejich zavazadel
a vnášených předmětů.
» Fyzické kontroly zavazadel, zboží a pošty.
» Technické detekční prohlídky.

 C IVILNÍ LETECTVÍ
 K omplexní výcvik bezpečnostních pracovníků dle Národního
programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR
a Národního programu ochrany civilního letectví ČR před
protiprávními činy, X Screen trenažer.
 S creening – detekční kontroly:
 » Cestujících a jejich kabinových zavazadel.
» Kapalin, gelů a aerosolů.
» Na přítomnost výbušnin (ETDS) v zavazadlech a zboží.
» Zapsaných zavazadel.
» Nedoprovázených zavazadel.
» Cateringu a vybavení palubního bufetu.
» Zboží, pošty.
» Materiálu leteckého dopravce a služební pošty.
» Bezpečnostní kontroly letadel.
» Bezpečnostní kontroly vozidel.
» Bezpečná doprava zavazadel.

 P RŮMYSL, SKLADY, LOGISTICKÁ CENTRA,

JADERNÉ ELEKTRÁRNY.
 S polečnost G4S jako první zavedlo detekční kontroly
zaměstnanců průmyslových, skladových a logistických center
nejen na vstupu do objektu, ale zejména při odchodu
zaměstnanců z objektu..
 » Snížení ztrát až o 95 %.
» Detekční kontrola zavazadel pomocí RTG.
» Fyzická kontrola osob pomocí ručního detektoru kovů
nebo přímo ruční fyzická kontrola.
» Kontrola vyváženého zboží, materiálů, nákladů, včetně
kontroly kabiny vozidla a řidiče.
» Detekční kontrola pošty.
» Detekční kontrola vyhrazených prostor areálů.
» Zavedení systému a psaných postupů pro chování osob
v citlivých částech areálů.
» Možnost pronájmu detekčních zařízení – RTG,
ručních detektorů kovů, průchozích detektorů kovů,
a to i s kvalifikovanou obsluhou.
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 S PORTOVNÍ AREÁLY, KULTURNÍ

MULTIFUNKČNÍ HALY, SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI,
MUZEA, GALERIE.
 S portovní areály, kulturní multifunkční haly, společenské
události, muzea, galerie.
G4S prostřednictvím speciálně vyškolených zaměstnanců
poskytuje služby ve shromažďovacích centrech:
 » Detekční kontrola vstupujících osob a jejich příručních
zavazadel za pomoci RTG a průchozího detekčního rámu.
» Fyzická kontrola osob.
» Detekční kontroly na přítomnost zákeřných a skrytých
zbraní, zábavní pyrotechniky a speciálně ukrývaných
nebezpečných předmětů.
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