SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO

Za interventi in varnostniki Sintala izjemen konec tedna
Preprečili krajo sefa, zasačili tatico 1100 evrov vrednih parfumov, ustavili
požar in poplavo, dvakrat zadržali tatove papirja
(Ljubljana, 15. maj 2012) Od petka do nedelje so varnostniki in interventi Sintala na območju
Ljubljane in okolice zabeležili hvalevredne uspehe.
Preprečili širjenje požara v gimnaziji. Zmagovalni trije dnevi so se začeli že v zgodnjem
petkovem jutru, ko sta intervencijski skupini koncerna Sintal na obhodu okoli 4. ure opazili, da
je na objektu varovane Gimnazije Ledina zagorel reflektor na fasadi. Interventom ga je uspelo
pogasiti. Tako so preprečili širjenje požara in večjo škodo, kraj dogodka pa so preventivno
fizično zavarovali do prihoda hišnika.
Tatove papirja predali policiji. Sobota se še ni dobro začela, ko je varnostno-nadzorni center
koncerna Sintal minuto čez polnoč prejel klic občanke, ki je opazila, da neznanci odnašajo papir
iz zabojnika podjetja Snaga ob Chengdujski cesti. Intervencijske ekipe koncerna Sintal so zalotile
tatove, ki so papir nakladali v rdeč kombi. Na drugem koncu dneva, nekaj minut pred enajsto
zvečer, pa so obhodni interventi Sintala preprečili podobne namere moškemu in ženski na
Jakčevi. Tudi ti so zlagali papir v kombi, tokrat v belega. Interventi so vse nepridiprave predali
policiji. Odkar Snaga in Sintal sodelujeta, se je škoda zaradi kraj papirja bistveno zmanjšala.
Sef ostal pri lastnikih. Malo pred sobotno tretjo uro zjutraj je varnostno-nadzorni center (VNC)
koncerna Sintal prejel alarmni signal iz varovanega objekta podjetja Jata Emona. Interventi, ki
so prispeli na kraj dogodka, so v VNC potrdili, da je prišlo do vloma. Ugotovili so, da so vlomilci
poskušali odtujiti dvestokilogramski sef. Nepridipravi so ga na vozičku uspeli odpeljati iz objekta,
tam pa jih je sreča zapustila. Zaradi hitrega prihoda interventov so tatovi zbežali brez plena.
Zalotil tatico parfumov, vrednih 1100 evrov. V soboto je varnostnik koncerna Sintal v
varovanem nakupovalnem središču Mercator v Domžalah preprečil krajo parfumov v vrednosti
1100 evrov. Storilka se je poskusila izmuzniti iz trgovine s štirinajstimi stekleničkami dragocene
tekočine, pa je njen namen prek videonadzora opazil naš varnostnik in jo počakal pri izhodu.
Dejanje je priznala brez pripomb in z varnostnikom počakala na prihod policistov.

Zajezili večjo škodo. V noči s sobote na nedeljo, le nekaj po polnoči, je varnostno-nadzorni
center (VNC) koncerna Sintal prejel alarmni signal iz varovanega objekta podjetja T-2, da je
prišlo do izliva vode. VNC je na kraj dogodka takoj napotil pristojno intervencijsko skupino. Pri
pregledu notranjosti je bilo ugotovljeno, da je na objektu prišlo do izliva vode. S primernimi
ukrepi je bila preprečena večja škoda.
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