Monmouth County
Prosecutor's Office

O que é o PROGRAMA SAFE PLACE (ESPAÇO SEGURO)?
O PROGRAMA SAFE PLACE i é um conceito patrocinado pela aplicação da lei que aprimora a educação pública no que diz respeito à
denúncia de incidentes de preconceito e crimes de ódio. O programa é uma colaboração ativa entre a polícia, empresas, organizações
sociais e escolas, criado para ajudar a tornar as comunidades um lugar mais seguro para se viver. Qualquer indivíduo que vir o logotipo do
SAFE PLACE saberá que a empresa, a organização ou o local proporcionará um espaço seguro para alguém ligar para o número 911 para
obter assistência, caso se sinta inseguro.

Este programa é para TODOS os incidentes de preconceito ou crimes de ódio direcionados a um indivíduo
por motivos que podem incluir, mas não estão limitados a: raça, cor, religião, gênero, deficiência,
orientação sexual, expressão ou identidade de gênero, nacionalidade ou etnia.
Os indivíduos que necessitarem de assistência serão tratados com cuidado, dignidade e respeito pelas empresas, organizações, escolas
participantes e pelos departamentos de polícia respondentes. O programa MCPO SAFE PLACE não foi projetado para uso residencial.

Quais empresas, organizações sociais e escolas podem participar do MCPO SAFE PLACE?

TODAS essas entidades podem participar do PROGRAMA MCPO SAFE PLACE, desde que sigam os dois requisitos listados a seguir.
O PROGRAMA SAFE SPACE (ESPAÇO SEGURO) tem CUSTO ZERO para empresas, organizações e escolas participantes.

Quais são minhas responsabilidades para ingressar?

Embora este seja um conceito voluntário, há responsabilidades para participar como um MCPO SAFE PLACE. Essa
responsabilidade é simples, exigindo que você treine / eduque seus funcionários / sua equipe para fazer duas coisas:

1.
2.

Se uma vítima de qualquer crime (especialmente um crime de ódio) entrar em suas instalações, ligue
para o número 911 imediatamente.
Permita que a vítima permaneça em suas instalações até a chegada da polícia.

Se a vítima sair antes da chegada da polícia, ligue de volta para o número 911 e forneça uma descrição física da vítima e / ou do(s)
suspeito(s), da direção da viagem e quaisquer ferimentos que você possa ter observado. Como em qualquer situação de emergência,
sua equipe deve ter o devido cuidado e cautela ao fornecer às vítimas de um incidente de preconceito ou crime abrigo seguro, estando
atento à segurança de seus clientes e colegas de trabalho e permanecendo em conformidade com as políticas organizacionais
existentes.

Como posso me tornar um participante do MCPO SAFE PLACE?

Basta entrar em contato com o Gabinete do Promotor do Condado de Monmouth através do email SafePlace@mcponj.org ou com o
departamento de polícia local.

Onde coloco o decalque MCPO SAFE PLACE?

O decalque SAFE PLACE deve ser colocado na entrada pública principal, a 3-5 pés do solo e facilmente visível para qualquer pessoa que
passe por suas instalações. Se o local for dentro de uma escola ou organização, ele deve ser colocado em um local que proporcione ao
indivíduo que necessita de assistência a capacidade de buscar refúgio para que as autoridades sejam contatadas.

Para mais informações:

Vá para o site MCPONJ.ORG ou envie-nos uma pergunta para SafePlace@mcponj.org.
O PROGRAMA SAFE PLACE foi desenvolvido pelo Departamento de Polícia de Seattle para ajudar as vítimas de crimes de ódio e
intimidação estudantil, e eles aprovaram nosso uso dessa iniciativa no condado de Monmouth.
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