
Можете да промените нещата!
- Продавайте химически продукти отговорно

Дата на издаване:_______________

1. БЪДЕТЕ ЗАПОЗНАТИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ
Следните продукти са идентифицирани като съдържащи химикали, които могат да се използват със злонамерена цел:

2. ВНИМАВАЙТЕ ЗА ПОДОЗРИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Трябва да внимавате за подозрително поведение по отношение на съответните продукти. Подозрителното 
поведение може да бъде разпознато, ако даден клиент: 
•	 изглежда изнервен, избягва комуникация, или не е обичайният тип клиент
•	 възнамерява да закупи необичайно количество от продукта или необичайни комбинации от различни 

продукти
•	 не е запознат с предвидената употреба(и) на продукта(тите), нито с инструкциите за употреба
•	 не желае да сподели за какво той/тя планира да използва продукта(тите) 
•	 отказва заместващи продукти или продукти с по-ниска (но достатъчна за предвидената цел) концентрация
•	 настоява да плати в брой, особено големи суми
•	 при поискване, не желае да предостави подробности за самоличността си или мястото си на пребиваване
•	 настоява за опаковане или методи на доставка, които се отклоняват от нормалните, препоръчителните или 

очакваните

3. ДОКЛАДВАЙТЕ ВАШИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Ако имате подозрения за транзакция или опит за транзакция, докладвайте на [ПОПЪЛНЕТЕ: Национална 
точка за контакт] без неоправдано забавяне.

Опитайте да запишете колкото се може повече детайли, отнасящи се до клиента и транзакцията, като, например:

•	 височина, структура на тялото, прическа и цвят на кожата, окосмяване на лицето
•	 татуировки, пиърсинг, белези, очила и/или каквито и да било други отличителни черти
•	 регистрационен номер, марка и модел на какъвто и да е тип превозно средство
•	 време на покупката, за какви продукти и суми става дума

Пазете всякакви касови бележки, регистрации на лични данни и номера на кредитни карти. Всеки документ, до 
който клиентът е имал досег, трябва да се запази за снемане на пръстови отпечатъци.

ПОЗВЪНЕТЕ НА [ПОПЪЛНЕТЕ Телефонен номер на националната точка за контакт]  
И ДОКЛАДВАЙТЕ
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