Liike
Päivämäärä
Tarkastaja
Tarkastajan numero

1. Ohjeet ja vastuuhenkilöt
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Toimipisteessä on turvaohjeet, joihin sisältyy menettelyohjeet erilaisin häiriötilanteisiin
(esim. turvaa kaupanteko-opas)
Turvallisuudesta vastaava henkilö on nimetty ja tämä on henkilöstön tiedossa
Turvallisuusasiat käydään henkilöstön kanssa läpi vähintään kerran vuodessa
Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sisältyvät turvallisuusasiat
2. Palo ja pelastus
Toimipisteessäon asianmukaisella sisällöllä varustettu ensiapukaappi ja siitä vastaava henkilö nimetty
Ilmoitustaululla ja ensiapukaapin ovessa on ensiapukoulutettujen henkilöiden nimet
Alkusammutuskalusto on merkitty, tarkastettu ja toimintakunnossa
Alkusammutuskaluston ja sähkökeskusten edustat ovat vapaat
Poistumistiet on merkitty ja merkintävalot ovat toimintakunnossa
Poistumistiet, kuten käytävät ja porrashuoneet ovat aina vapaasti kuljettavissa
Poistumisteiden ovet ovat sisäpuolelta avattavissa työaikana ilman avainta
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia
Sisätiloissa ja lastauslaiturilla ei säilytetä tarpeetonta palon arkaa materiaalia
Noudatetaan tupakoinnista annettuja ohjeita
3. Rikosturvallisuus
Toimipiste täyttää vakuutuskirjaan merkityn "Rakenteellisen murtosuojelu-ohjeen" mukaiset vaatimukset
(rakenteellinen murtosuojausohje määräytyy yrityksen toimialan mukaan)
Liikkeessä on vakuutusehdoissa sovitun mukainen rikosilmoitusjärjestelmä
Liikkeessä on murtoluokiteltu kassakaappi ja alle 400 kg painoinen kaappi on kiinnitetty lattiaan
Liikkeen olleessa suljettuna kassakaapin avainta/tunnusta ei säilytetä samassa huoneessa/huoneistossa
kassakaapin kanssa. Mikäli avainta ei voida säilyttää muualla, on se säilytettävä rikosilmoituslaitteistolla
suojatussa tilassa
Kassakaappi on aina lukossa ja avaimet pois ovesta, kun samassa tilassa ei työskennellä
Hälytyslaitteiden koodeja muutetaan ajoittain
4. Kassa- ja ryöstöturvallisuus
Kassan laskentaa ei suoriteta ulkopuolisten nähden
Kassakoneet pidetään lukittuina, kun kassalla ei työskennellä
Kassakoneet pidetään tyhjinä ja avoimina yöaikaan
Rahakuljetukset tehdään sovittujen vakuutusehtojen mukaisesti
Jos rahan kuljetuksen tekee ns. arvokuljetusliike (vartiointiliike) on yrityksellä oltava vartioimisliikelupa
Henkilökunnan poistumisovessa on ovisilmä tai näkyvyys muuten oven taakse on hyvä
Kassoilla ja palvelutiskeillä ei ole asiakkaiden helposti saatavilla aseiksi sopivia esineitä
Puhelimissa on esiohjelmoidut pikavalinnat hälytysnumeroille tai numerot ovat puhelimien yhteydessä
näkyvillä
5. Varkaus ja hävikki
Tupakkahyllyt ja -telineet ovat lukittuina, kun tuotteet eivät ole valvonnassa
Takaovet pidetään lukittuina (hätäpoistumistien ovi ei saa olla takalukossa)
Tavaran vastaanotosta on yksiselitteiset ohjeet
6. Tietoturvallisuus
Toiminnan kanalta tärkeiden ohjelmistojen ja tiedostojen varmuuskopiot säilytetään joko toisessa
rakennuksessa tai tiedostojen säilytykseen tarkoitetussa paloturvallisessa kaapissa
Tiedostojen varmuuskopiointi on säännöllistä
Tietokoneissa on virustorjuntaohjelmistot
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