NGĂN NGỪA NẠN CƯỚP
TẠI CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

HÃY LÀM THEO NHỮNG LỜI KHUYÊN NGĂN NGỪA NẠN CƯỚP TẠI CƠ SỞ
THƯƠNG MẠI SAU ĐÂY CỦA McGRUFF:
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Kiểm soát luồng tiền mặt của quý vị. Lắp một két sắt an toàn để cất các tờ tiền có mệnh
giá lớn, niêm yết các biển báo giao dịch tiền mặt hạn chế, sử dụng các dịch vụ an toàn
để ký thác tiền vào ngân hàng, và không bao giờ đếm tiền khi tiệm đang còn mở cửa.
Luôn khóa cửa phía sau và các phòng trữ đồ, và lắp chuông báo động hoặc hệ thống
theo dõi an ninh bằng video.

Để ngăn chặn tội phạm, hãy giữ tiệm của quý vị thật sạch sẽ và ngăn nắp. Lối vào,
trong nhà kho và bãi đậu xe cần luôn sáng sủa.

Điều chỉnh sao cho người khác dễ nhìn thấy tiệm của quý vị bằng cách hạ thấp các giá
đựng, lắp gương để theo dõi tất cả các lối vào, và hạn chế các biển hiệu bên ngoài.
Dùng hàng rào và cây phong cảnh để kẻ gian khó có thể ra vào tiệm nhanh chóng.

Quý vị là một thành viên của cộng đồng nơi cơ sở kinh doanh của quý vị hoạt động.
Nên có các chương trình thưởng khuyến khích để thu hút lượng khách
hàng mong muốn, đặc biệt là vào tối khuya và sáng sớm.

Huấn luyện nhân viên về cách ứng xử trong trường hợp bị cướp
và các biện pháp bảo vệ an toàn khác như chào hỏi tất cả
các khách hàng và nhìn thẳng vào mắt khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ cơ sở kinh doanh của quý vị tránh
bị cướp, xin tới trang mạng điện toán ncpc.org hoặc liên lạc với
cơ quan thi hành luật pháp tại địa phương.
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