ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਥਰੂ ਏਨਵਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
(ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ)
ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਥਰੂ ਏਨਵਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
(ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ) ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਗੋ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਕਰਕੇ
ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $5
ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ; ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ।
ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ (CPTED) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

1-800-222-TIPS

ਟਿਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪਸ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ। ਇੱਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ
ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਕਹੋ। 1-800-222-TIPS (8477) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
ਤੱਕ।
ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ
ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ
ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰ ਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰ ਦੂਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ
ਫੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ
ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
7150 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰਿਓ
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ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਾਰਗੋ (ਮਾਲ)
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਦਮ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ


ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੰ ਨਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰ ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ:
• ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਰਵੇਲੈਂਸ)........... ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੋ।
• ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ................ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰੀ ਮਜਬੂਤੀ................................ ਭੌਤਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂ ਨਹੀਂ




























ਕੰ ਮਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੀ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਕੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵ ਵੇ ਤੇ ਗੇਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਕੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਗੇਟ ਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ
ਂ ੀ-ਕੱਟ) ਪੈਡਲੌ ਕ ਅਤੇ ਚੇਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? (ਉਦਾਹਰਣ
(ਐਟ
ਲਈ ਸ਼ਰਾਊਡਿਡ ਸ਼ੈਕਲ ਪੈਡਲੌ ਕ)।
ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਇਨ ਲਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ? (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ “ਨੋ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰ ਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ”)।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਨ ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਧਿਆਨ
ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚਮਕਿਲੇ ਰੰ ਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਵਾਲੇ ਆਇਕਾਨ (icons) ਵਰਤਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਹੈ?

			 ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਰਵੇਲੈਂਸ) ਸੁਰੱਖਿਆ
  ਕੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ?
  ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ?(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲੋ ਕੰ ਮਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ)।
  ਕੀ ਰਿਕਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰ ਤਰ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਹੈ?
  ਕੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇਵਲ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ?
  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਹਨ?
  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾੜ (fence) ਦੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਹਨ?
  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ/ਬਦਮਾਸ਼ ਰੋਧਕ ਹੋਣ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਹਨ?
  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?
  ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਇਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰ ਪਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੇਠ ਹੈ?
  ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
  ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਰੌਸ਼ਨੀ (ਲਾਈਟਿੰ ਗ)
  ਕੀ ਵਾੜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਇਟਾਂ ਰੰ ਗ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਲ ਹਲਾਇਡ (Halide) ਜਾਂ ਐਲਈਡੀ ਹਨ?
  ਕੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ?
  ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
  ਕੀ ਲੋ ੜ ਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ?
			 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਯੁਨਿਟ
ਂ ੀ-ਥੈਫਟ ਕਿਲ ਸਵਿਚ
  ਕੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਵੈਨਾਂ ਐਟ
(anti-theft kill switch) ਜਾਂ ਗਤੀਹੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹਨ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੀਪੀਐਸ (ਗਲੋ ਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਸ ਹਨ?
  ਕੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
			 ਟ੍ਰੇਲਰ
  ਕੀ ਕਿੰ ਗ ਪਿਨਜ਼ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹਨ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੀਪੀਐਸ (ਗਲੋ ਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਸ ਹਨ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੈਡਲੌ ਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਸ ਹਨ? ਗਲੈ ਡ ਹੈਂਡ ਲੌ ਕ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਉਡ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹਨ?
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਿਵਾਇ ਲੋ ਡ ਕਰਨ/ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ?
			 ਲੋ ਡਿੰਗ ਡੌਕ
  ਕੀ “ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ” ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅੰ ਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੁਆਰ ਹੈ?
  ਕੀ “ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ” ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ?
ਂ ੀ-ਥੈਫਟ ਲੌ ਕਿੰਗ ਜੰ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ
  ਕੀ ਲੋ ਡਿੰਗ ਡੌਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਟ
ਲੈ ਸ ਹਨ?
ਂ ੀ-ਥੈਫਟ ਜੰ ਤਰ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹਨ?
  ਕੀ ਐਟ
  ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਡੌਕ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰ ਘੜ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ?






			
 
 




























 
			
 


























			
 




			
 




















ਡਲਿਵਰੀਆਂ
ਕੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ
ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ
ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ
ਦਾਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਲਾਇਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ?
ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਲਡਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ
ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ
ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ?
ਕੀ, ਲੋ ਡਿੰਗ ਡੌਕਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
ਤੇ ਉਚਿਤ ਸੈਂਸਰ ਹਨ?
ਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਰਮ
ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨ ਹਨ?
ਚੇਨ ਲਿੰਕ/ਨੁਕੀਲੀ-ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨਸੈਂਸਰ ਕੇਬਲ ਅਲਾਰਮ (strain-sensor cable alarm) ਬਾਰੇ
ਸੋਚੋ।
ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮੁਲਾਕਾਤੀ – ਆਮ ਨੀਤੀ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਇਨ ਇੰ ਨ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਨਾਰੰ ਗੀ ਰੰ ਗ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ.
ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ
ਚੈੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ।
ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ
ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਕੀ ਹੋਲਡਰਾਂ) ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ
ਸੀਮਿਤ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੀ ਐਚਆਰ (HR) ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕ ਅਤੇ
ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਐਚਆਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫੇ
ਕਿਥੇ ਹਨ?
ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਸਥਾਈ ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਕੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਵੈੱਸਟ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ?

