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Godt smittevern sikrer drift av byggeplasser
Vi er inne i en svært utfordrende tid, med ukjente konsekvenser og med en tidshorisont det er for tidlig
å si noe om. Nå er det viktig å fokusere på å minimere smittefaren gjennom overholdelse av anbefalte
retningslinjer, og prøve å holde hjulene i gang rundt om i landet så godt det lar seg gjøre. Garda leverer
samfunnsviktige sikkerhetsløsninger, og tar vårt ansvar på alvor. Dette gjør vi gjennom rutiner og tiltak
internt for å sikre driften framover, slik at entreprenører og andre har tilgang på produkter og tjenester for
forsvarlig sikring av sine områder.
God informasjon og stadige påminnelser om smittevern og internrutiner er viktig for å opprettholde driften og unngå at man blir smittet eller smitter andre. De aller fleste har nok
fått rutiner på plass, og vi tilbyr nå duker med informasjon og symboler som synliggjør dette.
Bildet over er et eksempel, og duken kan tilpasses slik man måtte ønske for å være i tråd med
bedriftens smittevern. Vi tilbyr også duker som kan hjelpe til med å holde personer vekk fra
fotballbaner, parker og andre områder som nå skal være miderltidig stengt. Kontakt oss for
rådgivning.
En leveringstid på kun ca. 1 uke gjør at varslingen kan være raskt på plass. Duken er i solid
PVC-materiale med maljer for hver 50. cm. Størrelsen er tilpasset innenfor rammen på standard byggegjerder.

Sikre byggeplassen før påske!
Ikke gjør det enkelt for uvedkommende å ta seg inn på byggeplass. Det skjer dessverre alt
for ofte at store verdier blir stjålet, spesielt fra containere. Vi har ulike typer tilbehør både for
tyverisikring og for å unngå svinn. Sjekk f.eks. ut løsninger for ekstra høye gjerder, DNA-merking,
LED-belysning, containervegg og dørlås-systemet fra Infobric som vi kan montere. Vi holder
åpent hele påsken, og er klare for å
hjelpe deg med å tilpasse din sikringsløsning best mulig.

Garda Anleggsikring er stolt over å være en del av Garda konsernet, som leverer alt
innen fysisk sikring - til hele landet. Våre søsterselskap har ekspertisen innen fast
områdesikring, og har sikret eiendom, verdier og mennesker i generasjoner.
Når byggegjerder og annen mobil sikring har gjort jobben, og faste installasjoner skal på
plass, finn nærmeste Garda-selskap på gardasikring.no
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