
1

2

3

5

6

7

8

9

4

NHỮNG KHÔNG 
GIAN KINH DOANH 
AN TOÀN HƠN

Những mẹo thực tế về cách 
sắp đặt không gian để ngăn 
chặn hoạt động tội phạm

Những kẻ tội phạm luôn tìm kiếm cơ hội. 

Kết hợp những mẹo đơn giản này vào cách bạn 

sắp đặt và quản lý không gian của mình có thể 

làm giảm các cơ hội của hoạt động tội phạm.

                                  

Biết được ai đang vào và đang rời đi sẽ giảm thiểu tình 
trạng ẩn danh và giúp ngăn chặn hoạt động tội phạm.

6 Sắp đặt nhân viên ở gần các lối vào và chào đón 
khách khi họ bước vào không gian của bạn. Điều này hỗ 
trợ cho việc kiểm soát lối vào và tạo nên những  mối liên 
hệ tích cực với khách hàng.

                   
Hãy là một ví dụ về cách bạn muốn người khác đối xử với 
doanh nghiệp của bạn. Một khu vực được bảo quản tốt thể 
hiện niềm tự hào, sự giám sát, và kiểm soát không gian 
của bạn.

7 Giữ lối đi sạch sẽ. Điều này bao gồm xúc tuyết, làm 
sạch các mảnh vụn và rác thải và loại bỏ các vật cản.

8 Thêm các yếu tố làm đẹp như hoa hoặc bụi cây.

9 Xóa hình phun sơn trên tường trong vòng 72 giờ.

                      

Cài đặt hệ thống ánh sáng nhằm chiếu sáng toàn bộ 
cơ sở của bạn. Những kẻ có ý đồ xấu đang tìm kiếm 
những nơi mà ở đó chúng có thể bị che khuất khỏi tầm 
nhìn.

3 Xem xét dùng đèn LED cảm ứng với chuyển 
động. Chúng vừa hiệu quả và vừa tiết kiệm chi phí.

4 Thay các bóng đèn đã hỏng, làm sạch các trụ 
đèn và loại bỏ các mảnh vụn xung quanh để việc 
chiếu sáng được hiệu quả.

5 Đảm bảo ánh sáng được đồng nhất. Ánh sáng 
không đồng nhất có thể phức tạp hóa khả năng quan 
sát chính xác của các nhân chứng tiềm năng.

                                                            

Thiết kế không gian để tối đa hóa khả năng nhìn 
thấy những gì đang xảy ra xung quanh doanh 
nghiệp của bạn. Điều này sẽ làm tăng khả năng 
những kẻ tội phạm bị nhìn thấy (và bị bắt).

1 Xem xét chiều cao của các kệ giá đỡ. 
Kệ giá đỡ cao có thể là vật cản tầm nhìn và có 
thể giúp che giấu các hành vi có vấn đề. Các kệ 
giá đỡ thấp hơn được khuyến khích sử dụng.

2 Không để các biển quảng cáo ở cửa kính 
của cửa tiệm. Điều này sẽ cho phép khách 
hàng đoán được không gian họ đang bước vào 
và cho phép người qua đường hỗ trợ giám sát 
bằng cách có thể nhìn vào bên trong.
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