INFORMACJE O FIRMIE
OCHRONA

OCHRONA FIZYCZNA
Wyszkolenie, sprzęt i środki techniczne. Te atuty pozwalają naszym pracownikom zapewniać skuteczną ochronę.
Dlaczego możecie być Państwo pewni, że nasza ochrona działa niezawodnie? Korzystamy z najnowocześniejszych
technik łączności bezprzewodowej.
Pracownicy podczas wypełniania szczególnie niebezpiecznych zadań wyposażeni są w kamizelki kuloodporne
i hełmy.
Perfekcyjnie przygotowujemy się do powierzonych nam zadań. Opracowujemy indywidualne plany ochrony. Pracownik
ochrony w każdej chwili ma możliwość wsparcia przez Grupę Interwencyjną. Szereg stosowanych zabezpieczeń
technicznych uzupełnia niezawodną sieć ochrony ERA.
Nowoczesne formy komunikacji umożliwiają błyskawiczną reakcję. Ochroniarze używają m.in.: broni palnej, broni
gazowej, paralizatorów oraz ręcznych miotaczy gazowych. Posiadają również kajdanki i pałki TONFA.

OCHRONA TECHNICZNA
System kontroli dostępu, telewizji dozorowanej czy sygnalizacji. To zakres zadań wyspecjalizowanej jednostki
ERA-TECH Zakład Zabezpieczeń Technicznych.
ERA-TECH projektuje, montuje oraz prowadzi serwis profesjonalnych systemów alarmowych o szerokim spektrum
działania oraz rejestracji zagrożeń związanych z włamaniem, napadem czy pożarem.
Wszystkie stosowane przez nas urządzenia posiadają certyfikaty Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia
“TECHOM”, a obsługa Licencję Pracowników Zabezpieczenia Technicznego I i II stopnia oraz Świadectwo Autoryzacji
TECHOM.

MONITORING
Elektroniczny system zabezpieczeń zapewnia całodobowy nadzór obiektu. Po naruszeniu systemu alarmowego
natychmiast na miejsce zdarzenia wyruszają grupy interwencyjne ERA.
Jak to działa? U klienta specjaliści ERA instalują elektroniczny system zabezpieczający i podłączają go do Centrum
Monitorowania. Dzięki temu sygnał z obiektu jest stale przesyłany do CM.
Jakiekolwiek niebezpieczeństwo np. włamanie, akt wandalizmu czy pożar zostaje wykryty w ciągu kilku sekund.
Jednocześnie zostaje wysłana na miejsce zdarzenia jedna z 25 Grup Interwencyjnych ERA, a także informowany jest
o zdarzeniu klient.
W zależności od potrzeby powiadomiona zostaje Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz inne wyznaczone
przez klienta osoby i instytucje.
Klient nie jest narażony na straty materialne. ponieważ ERA ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za powierzone
do ochrony mienie, ponieważ posiada ubezpieczenie OC.

KONWOJOWANIE

Gwarancję bezpieczeństwa konwojowanego mienia zapewniają licencjonowani pracownicy, specjalistyczne pojazdy,
a także dodatkowo zabezpieczające trasę przejazdu jednostki Grupy Interwencyjnej.
Od momentu przekazania firmie ERA wartości pieniężnych lub wartościowych przedmiotów do przewiezienia, zostają
one objęte nadzorem specjalnie przeszkolonych pracowników.
Wyposażeni w broń palną, kamizelki kuloodporne i hełmy konwojenci przewożą towar specjalnie przystosowanymi do
takich zadań samochodami.
Przez całą trasę utrzymują kontakt z nowoczesnym technologicznie Centrum Monitorowania. Dodatkowo Grupy
Interwencyjne ERA zabezpieczają ulice, którymi porusza się konwój. W razie potrzeby przekazują informacje
o zagrożeniach i błyskawicznie na nie reagują.
Takie zabezpieczenie konwojowanego mienia oraz profesjonalizm firmy ERA gwarantują bezpieczeństwo przewożonych
towarów.

IMPREZY MASOWE
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych wymaga doświadczenia i doskonałej organizacji. ERA cieszy się
w tej dziedzinie olbrzymim zaufaniem i co roku zabezpiecza kilkadziesiąt największych i najbardziej prestiżowych
imprez.
Odpowiedzialność spoczywająca na organizatorach festynów, koncertów, czy imprez sportowych i kulturalnych jest
regulowana przez prawo. Zapisane są tam nie tylko obowiązki, ale również kary za niedopełnienie obowiązków.
Z tego powodu prawdopodobnie najczęściej zatrudnianą firmą do pilnowania porządku podczas wydarzeń masowych
jest ERA.
W razie konieczności służby porządkowe są wspierane przez doświadczonych pracowników ochrony z Grup
Interwencyjnych ERA. Nasi pracownicy posiadają ukończone kursy służb porządkowych. Podczas imprezy oprócz
pilnowania porządku, wskazują drogę do punktów medycznych, czy udzielają informacji przekazanych im wcześniej od
organizatora. Są również przeszkoleni z psychologicznych technik rozmów z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi
po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się agresywnie.

STRZELNICA
Szkolenia strzeleckie, ale także indywidualne treningi z bronią małego i dużego kalibru oraz pneumatycznej. To oferta
strzelnicy należącej do firmy ERA.
Strzelnica Sportowa spełnia wymogi konieczne zarówno do szkoleń strzeleckich, jak i strzelania indywidualnego
z broni kulowej małego i dużego kalibru oraz broni pneumatycznej.
Składa się z 4 stanowisk strzelniczych do celów stałych i obrotowych na 10 i 15 metrów. To zapewnia Państwu
prywatność i komfort treningu w wąskim gronie.
Wyposażenie strzelnicy to:
* transportery tarcz do strzelań stałych (typ TTS-25 ) oraz urządzenia do samoczynnego obrotu tarcz w wersji sportowo
- policyjnej (typ UOS - 25),
* broń palna centralnego i bocznego zapłonu oraz broń pneumatyczna,
* sprzęt optyczny.
Do korzystania zapraszamy:
* osoby posiadające własną broń oraz pozwolenie na jej posiadanie,
* osoby nie posiadające własnej broni,
* pracowników zatrudnionych w usługach fizycznej ochrony osób i mienia,
* osoby prawne (przedsiębiorców, instytucje, agencje ochrony itp.).
Zapraszamy:
* w piątki i soboty od godziny 16:00 do 20:00,
* w niedziele od godziny 10:00 do 14:00,
* poniedziałek-czwartek - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: 032 77-25-685.

KOMPETENCJE
Wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz nowoczesne wyposażenie. To najważniejsze atuty naszych pracowników.
Posiadają oni wiedzę z zakresu zasad ochrony osób i mienia zgodnie z niezbędnymi do tego ustawami, przepisami
prawa pracy, prawa karnego, prawa cywilnego, przepisami i zasadami BHP.
Natomiast ich umiejętności obejmują m.in.: znajomość technik samoobrony, zasady posługiwania się bronią
i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Pracownicy ochrony oraz konwojenci ERA mają bogate
i wszechstronne doświadczenie w swojej dziedzinie.
Wyposażenie podstawowe pracowników ochrony to identyfikator, dokumentacja służbowa, jednolite i oznakowane
umundurowanie. W jego skład wchodzi również apteczka, dzięki której pracownik jest w stanie udzielić natychmiastowej
pomocy osobie poszkodowanej.
Zapewniamy bezpieczeństwo m.in. dzięki nowoczesnemu wyposażeniu technicznemu. System antynapadowy pozwala
na szybkie wezwanie grupy interwencyjnej. Bezprzewodowa łączność radiowa daje gwarancję sprawnej komunikacji
na obiekcie. Natomiast system kontroli obchodów daje możliwość rejestrowania daty i godziny obecności pracowników
ochrony w wyznaczonym miejscu na obiekcie.

REFERENCJE
Ponad trzy tysiące pracowników ochrony, piętnaście jednostek terenowych, nowoczesne Centrum Monitorowania ERA
i gwarancja jakości poparta certyfikatami. To właśnie dzięki tym atutom od ponad pół wieku ufają nam przedsiębiorstwa
oraz placówki państwowe, które cenią sobie poczucie bezpieczeństwa.
ERA swoją opinię, również wśród instytucji o znaczeniu strategicznym, zyskała dzięki znakomicie wyszkolonej i
wyposażonej kadrze pracowników. Szybką reakcję zapewnia największa na terenie Śląska ilość Grup Interwencyjnych,
które nadzoruje nowoczesne i zaawansowane technologicznie Centrum Monitorowania ERA.
Wiodąca rolę na rynku ERA zawdzięcza 4 Regionom: Region Północ, Południe, Wschód oraz Zachód.
Dla firm zainteresowanych naszymi usługami, udostępniamy referencje do wglądu.

