
 

Gogoan izan:  
 
  
 

 
 

 

Zure saltokiaren inguruan, egoera, ibilgailu edo pertsona susmagarririk 

ikusiz gero, deitu 112 zenbakira. 

Zure saltokiko segurtasuna 
herritarren eta Ertzaintzaren arteko 

lankidetzaren menpe dago, hein 
handi batean. 

 

 

Saltegietarako  
segurtasun-neurriak 

 

Garrantzitsua da segurtasun-neurriak eta 
autobabeserako neurriak har ditzazun. Eta 
zalantzaren bat izanez gero, deitu beti 112 

zenbakira. 

Zure lankidetza 

funtsezkoa da zure 

burua babesteko. 



 

Saltokia ireki eta 
ixterakoan,  inguruan 
pertsona susmagarririk 
ikusten baduzu, ez 
ireki, eta jakinarazi 
Ertzaintzari 112 
telefonora deituz.   
 

 
Lokala ixterakoan, 
kontuan izan 
komenigarria izan 
daitekeela beste 
pertsona bat alboan 
izatea. 
 

 
Saiatu bankuko diru-
sartzeak beste 
norbaitek lagunduta 
egiten; saihestu 
errutina,  eta ez inori 
eman horren berri. 
 

 

ALARMEN 
KUDEAKETA: 
 

Alarma-sistemak 

eta/edo bideozaintza-

sistemak badituzu, 

enpresa 

instalatzailearen 

arduradunarekin batera 

egiaztatu itzazu, behar 

den moduan 

funtzionatzen dutela 

ziurtatzeko. 

 

Alarma aktibatzen 

bada, Ertzaintzari 

jakinaraziko dio zentral 

hartzaileak. Zuri ere 

jakinarazten badizu, ez 

sartu zure saltokira 

harik eta polizia-patruila 

iritsi arte. 

 

Ziurtatu alarmen 

enpresak urteroko 

ikuskapenak egiten 

dituela eta ikuskapen-

erregistroen liburuak 

entregatzen dituela. 

 

Alarmen enpresari 

eskatu alarma 

maneiatzeari buruzko 

prestakuntza emateko 

zuri eta zure langileei. 

  

Segurtasunaren 

inguruko zalantzarik 

izanez gero, aldatu zure 

alarmaren gakoak. 

 

 

 

 

LOKALAREN 
SEGURTASUN-
NEURRIAK. 
 
Saltokiko giltzak 

kontrolpean izan beti.  

 

 

Sarrailak aldatu, 

seguruak direla ziur ez 

bazaude. 

 

 

Behar bezala argiztatu 

zure saltokiko barrualdea 

zein kanpoaldea. 

 

 

LOKALAREN 
IREKIERA ETA 
ITXIERA: 
 
Ez utzi inori saltokian 

sartzen lanorduetatik 

kanpo edo bezeroak 

hartzeko ordutegitik 

kanpo.  

 

 

Komunak eta beste gela 

batzuk ikuskatu, saltokia 

itxi baino lehen. 

 

Ziurtatu zure saltokiko ateen sarrailak 
eta leihoak egokiak direla eta behar 
bezala funtzionatzen dutela. 

 Neurri horiek delituak 
prebenitzen lagunduko dizute. 

 

Jaramon egin zure 
saltokiko ate, leiho 
edo sarrailetan 
agertzen diren 
hozkei edo markei, 
eta horren berri 
eman Ertzaintzari.  
 

Zalantzarik izanez 
gero, aldatu zure 
kutxa gotorraren 
konbinazioa. 
 
Ez gorde diru 
askorik kutxa 
gotorrean. 
 

Oporretan, gotor 
kutxa hutsik utzi, 
eta atea irekita 
dagoela. 

  Lokala ireki eta ixterakoan, begiratu inguruetara. 

Zure saltokian ostu 
egin badute, ez 
sartu, eta jakinarazi 
berehala 112 
zenbakian. 

            SEGURTASUN-NEURRI PERTSONALAK 

Lehentasunez, jo erdialdean 
dauden kutxazainetara, 
barrukoak erabili, eta atea 
itxi sartu ondoren. 


