
Et våkent blikk minimerer risiko. For å håndtere og forebygge må butikker ha opplæring og 
gode rutiner. Det gjelder også ved tyveri eller mistanke om forsøk på tyveri, for pengehånd-
tering og forebygging av tyveri.  Ta noen minutter og gå gjennom våre råd. 

VED BUTIKKTYVERI
 Du kan stoppe personen etter siste betalingspunkt.
 Dersom personen ikke blir stoppet eller du har mistanke om tyveri må du
     notere signalement: Alder, høyde, hårfarge, kroppsbygning, sko og klær.  
         Om mulig notere også type kjøretøy, farge og registreringsnummer.  
 Ser du butikktyveri? Bruk alarmrutinen til butikken. Ring 02800 eller tilkall vektere.
 Det er lurt å være ere når noen blir stoppet.  Husk at din sikkerhet er viktigst!
 Hold deg rolig, snakk beroligende og ta personen du stoppet til en skjermet plass.
 Ikke la den du har stoppet være uten tilsyn. Husk at å visitere er politiets jobb.
 Alle tyverier skal meldes til politiet. Fyll ut anmeldelse.  
 Informere ansatte og eiere om tyveriet.

FOREFOREBYGGE BUTIKKTYVERI
 Vær imøtekommende mot kunder. Få øyekontakt og spør om kunden trenger hjelp.
 Gode rutiner og holdninger i butikk, betyr mindre tyveri.
 Vær oppmerksom på kunder som ikke viser normal oppførsel.
 Varsle vektere dere har avtale med og/eller politi ved mistanke om straffbare forhold.
 Sørg for at sikkerhetsløsninger som kameraer, alarmer og varesikring er i orden. Test  ofte. 

RETTIGHETER
  Din butikk er din eiendom. Som ansatt passer du på butikkens verdier for eierne.
 Det er lov å avvise kunder/personer i din butikk.
 Ved uhøig opptreden, rus, tyveri, trusler mot ansatte eller ved skadeverk, 
         kontakt vektere dere har avtale med eller politiet om nødvendig.

RUTINEDRILL
 Sikkerhetsrutiner skal sitte - har du og dine kollegaer diskutert:
    Hva gjør vi når vi har stoppet en butikktyv eller ved mistanke om tyveri?
      Har vi gode rutiner for håndtering av kontanter/veksling?
    Kan vi rutinen for tømming av kontanter til safe?. Den må tas spesielt grundig! 
 

TRYGG JULEHANDEL I DIN BUTIKK

Det er få som kan lure DEG når du passer på. 
Ikke lag “julekveld på forskudd” for tyvene!
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