Omtanke
Kurset Omtanke øger
sikkerhedsbevidstheden og sandsynligheden for,
at terror opdages og forhindres.
Danmark er generelt et trygt samfund, og terror er for mange en utænkelig
hændelse i vores hverdag. Men vi må ikke lukke øjnene for, at et angreb
kan finde sted i Danmark. Danskernes sikkerhed og tryghed på befærdede
steder opstår i et samspil mellem politi, borgere og lokale arbejdspladser.

Formål
Kurset skærper opmærksomheden på terrortruslen og øger sandsynligheden for, at truslen opdages og forhindres. Kurset bidrager dermed til større
tryghed og sikkerhed på befærdede steder.

Udbytte
Kurset gør deltagerne opmærksomme på, at de kan gøre en forskel i arbejdet
med terrorsikkerhed. Deltagerne bliver især opfordret til at implementere et
sikkerhedsniveau, som matcher trusselsniveauet. Deltagerne opfordres bl.a.
til at opdatere deres beredskabsprocedurer – procedurer, der også omfatter
risikoen for et terrorangreb.

Målgruppe
Målgruppen er primært personer, der arbejder med sikkerhed. Kurset henvender sig bl.a. til vagt- og servicemedarbejdere, butiksansatte, ledelse og
HR. Generelt er målgruppen medarbejdere, der arbejder på steder, hvor
der færdes mange mennesker. Kurset henvender sig til virksomheder og
organisationer inden for trafikknudepunkter, indkøbsområder, seværdigheder, arrangementer, natteliv m.m.

INDHOLD
Kurset sætter bl.a. fokus på den aktuelle terrortrussel, danske terrorsager,
mistænkelig adfærd, krisehåndtering, medier, pårørende, nødhjælpsprocedurer og hjælpemidler samt øvelser og beredskabsplaner.
Kurset tager udgangspunkt i filmklip om en terrorhandling, der fungerer som
oplæg til undervisning og diskussion.

Praktiske informationer
§ Kurset varer fire timer.
Kontakt os, hvis I har behov for en kortere eller en digital version.
§ Det afholdes for grupper på 20-40 deltagere, så deltagerne kan få det
bedste udbytte af dialog, udveksling af erfaring og dilemmaøvelser.
§ PET afholder gerne flere kurser for samme organisation.
§ Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men aktiv
deltagelse forventes.
§ Der skal stilles et lokale med præsentationsudstyr til rådighed. Her
skal der være mulighed for at tilslutte en bærbar computer og at
afspille film med lyd.
§ Det er optimalt, hvis der er mulighed for at opstille borde
til fem grupper.
§ Kurset er gratis.

Bestil kurset
Bestil kurset Omtanke ved at sende en e-mail til
raadgivning@pet.dk

