Δήλωση Συμμόρφωσης
Η ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ δεσμεύεται να πληροί
τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται
1.

Στον διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας

2.

Στις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμόζοντας το
πλαίσιο των Ενωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και αποκατάσταση» 2011

3.

Στο εφαρμοστέο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στην εθνική νομοθεσία και στις συμφωνίες.

Αυτό σημαίνει ότι:
Ανθρώπινα δικαιώματα. Δεσμευόμαστε σε αυτά τα διεθνή πρωτόκολλα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. «Τα ανθρώπινα δικαιώματα» είναι δικαιώματα που είναι εγγενή σε όλους τους
ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, τον τόπο κατοικίας τους, το φύλο, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή τους, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή
οποιοδήποτε άλλη κατάσταση. Δίνουν σε όλους τους ανθρώπους το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το
δικαίωμα στην ελευθερία θρησκείας ή έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, χωρίς
διάκριση. Είναι σημαντικό ότι επιβάλλουν την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ζωής στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Κανόνες για τη χρήση Βίας. Η χρήση βίας θα πρέπει να είναι νόμιμη και η ισχύς της ανάλογη.
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Διακινδύνευσης είναι ένας συστηματικός τρόπος να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κίνδυνοι
υπολογίζονται και λαμβάνονται υπόψη..
Προσωπικό. Θα πρέπει να αξιολογείται και να εκπαιδεύεται.
Υγεία & Ασφάλεια. Ο ασφαλής χώρος εργασίας αποτελεί προτεραιότητα. Θα κάνουμε το καλύτερο
δυνατό για να προσφέρουμε στο προσωπικό της εταιρίας την κατάλληλη κατάρτιση, τις
κατάλληλες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η
διενέργεια εσωτερικών εκπαιδεύσεων, η παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, η εκπαίδευση
σε θέματα πρώτων βοηθειών και η προστασία στο χώρο εργασίας από παρενόχληση ή άλλη
ανάρμοστη συμπεριφορά.
Λειτουργίες. Θα χρησιμοποιήσουμε συστήματα για τη διαχείριση λειτουργιών που σχετίζονται με
την ασφάλεια, όπως οι επικοινωνίες, η διαχείριση κέντρου λήψης σημάτων, οι περιπολίες, η
διαχείριση περιστατικών κλπ.
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