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HIMBAUAN KEAMANAN LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU 2018
Kepada Warga Sentul City,
Menjelang libur panjang akhir tahun ini, dihimbau kepada warga untuk tetap
meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap keamanan lingkungan. Mari
tingkatkan kewaspadaan dengan cara/tips sebagai berikut :










Catat nomor telepon gate security terdekat, keluarga dan tetangga kiri/
kanan pada Handphone Bapak/Ibu
Jika ingin berencana bepergian untuk beberapa hari, informasikan kepada
petugas keamanan, pengurus RT/RW setempat dan tetangga kiri/kanan agar
dapat membantu mengawasi rumah Bapak/Ibu
Pastikan bahwa pintu pagar rumah dikunci dengan menggunakan kunci yang
berkualitas baik
Pastikan untuk tidak meninggalkan surat-surat/ barang-barang berharga di
rumah
Nyalakan lampu luar agar memudahkan petugas keamanan saat berpatroli
Pastikan mencabut kabel listrik TV, Kulkas dan peralatan listrik lainnya
Pastikan Kompor Gas sudah dicabut dari tabungnya
Waspadai setiap orang asing dan gelagat orang-orang yang patut dicurigai
serta lakukan peneguran dan laporkan kepada petugas keamanan

Mohon dukungan dan kerjasama Bapak/Ibu untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap keamanan. Untuk kepentingan yang sifatnya darurat dapat
menghubungi :
Posko Security (Emergency Call) : 021-87961911
Polsek Babakan Madang
: 021-87962777
Segenap direksi dan karyawan PT.Sukaputra Grahacemerlang mengucapkan :

‘’SELAMAT NATAL 2017 (bagi yang merayakan) dan TAHUN BARU 2018’’
Hormat kami,
PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
Town Management
021-87961557/8
sgc@sentulcity.co.id
www.townmanagementsgc.com
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