BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ
SYSTÉMU OCHRANY OBJEKTU

Máte problémy s krádežemi a interní kriminalitou? Ztrácí se Vám
zboží, máte podezření, ale nemáte adekvátní důkazní materiál?
Máte obavy, že Vaše organizace není dostatečně zabezpečená
a chráněná ve vztahu k eskalující bezpečnostní situaci?
Potřebujete poradit a nastavit správný směr?
G4S Secure Solutions (CZ), a.s., Vám nabízí bezpečnostní posouzení
systému ochrany objektu.
Bezpečnostní posouzení systému ochrany objektu je služba poskytovaná
G4S Secure Solutions (CZ), a.s., jako přidaná hodnota, resp. za úplatu.
Cílem je vytvoření nebo optimalizace ochranných opatření ve vztahu
k vyhodnoceným bezpečnostním rizikům stávajícího systému ochrany
objektu a jeho aktiv.
Bezpečnostní posouzení je proces, který na základě průzkumu
zjistí stav ochrany na referenčním objektu.
Následně dle zkoumání a analýz navrhne optimalizační opatření.

 C O BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ ZAHRNUJE?
1.

Příprava na bezpečnostní průzkum – studium materiálů, sběr informací,
zjištění problému.

2.

Fyzická prohlídka týmu G4S s klientem přímo v objektu – zaměřena komplexně
na objekt, respektive na problematickou část.

3.

Analýza bezpečnostního prostředí objektu (lokalita, identifikace zdrojů rizik,
dostupnost, přístupnost).

4.

Charakteristika referenčního objektu (činnost firmy, bezpečnostní politika,
pohled z hlediska bezpečnosti).

5.

Posouzení aktuálního stavu systému ochrany objektu – (TBP, MBP, FO, RaO).

 5 a. Posouzení technických (TBP) a mechanických bezpečnostních prvků (MBP):
» Perimetrické ochrany, MBP (plot, vjezdy a vstupy do areálu apod.), TBP (CCTV),
rozeznávaní RZ (CCTV), SKV, perimetrické detekční systémy apod.
» Plášťové ochrany, MBP (otvorové výplně – vrata, dveře, turnikety, okna, únikové
cesty), TBP (monitoring CCTV, PZTS, SKV apod.).
» Prostorové ochrany, MBP (vstupy do chodeb, místnosti, vnitřní dveře),
TBP monitoring (CCTV, PZTS, EPS, SHZ, SKV apod.).
» Předmětové ochrany (trezory, bezpečnostní skříně, ochrana uměleckých
předmětů, kombinace TBP a MBP).
» Integrační software.
5b. Posouzení výkonu fyzické ostrahy:
»  O bsluha TBP, kontrolní činnost, dohled nad dodržováním režimových
a organizačních opatření, obchůzková činnost, evidenční činnost, požadované
znalosti, výstroj, výzbroj, vybavení, úroveň, kvalita apod.
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5c. Posouzení režimových a organizačních opatření (RaO):
»  I nstrukce pro výkon služby, směrnice klienta, reporty, režim vstupu a vjezdu
do areálu/objektu. Režim a pohyb osob/vozidel v objektu a areálu dle jednotlivých
bezpečnostních zón. Režim pohybu zaměstnanců, dodavatelů, návštěv, klíčové
hospodářství apod.
6.

Proces posuzování bezpečnostních rizik, který vychází z aktuálního stavu
ochrany, zahrnuje:
»  V ytvoření seznamu identifikovaných bezpečnostních rizik.
» Analýzu bezpečnostních rizik (určení velikosti rizik na základě pravděpodobností,
následků a jejich sladění s využitím vhodných metod: matice P/D, analýza
příčin a následků, zkoumání incidentů z minulosti, modelové situace a expertní
odhad).
» Hodnocení bezpečnostních rizik.

7. Optimalizační návrhy na snížení bezpečnostních rizik formou vhodných bezpečnostních
opatření.
8. Cenová nabídka.
 V ýstupem je zpracování výsledné zprávy – optimalizačních návrhů.
G4S vytváří komplexní bezpečnostní řešení, které vede k efektnějšímu způsobu ochrany,
a to ve vytvoření,  r espektive optimalizaci Integrovaného bezpečnostního systému
ochrany,  k terý dle našich globálních zkušeností vede k zachování bezpečného prostředí
ve Vaší organizaci.
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