Descrierea, culoarea si modelul uniformelor de serviciu ale
personalului de
paza propriu
1. Uniformele agentilor de securitate angajati ai SPITALULUI
CLINIC DE BOLI INFECTIOASE Brasov se compun din:
A. Uniforma de serviciu
Şapca pentru tinuta de vara este de culoare bleumarin , are
calota de formă rotunda, menţinută în interior cu intaritura din
postav pentru evitarea deformării. Cozorocul, tot de culoare
bleumarin, de formă alungita, se fixează de şapcă. Pe partea
frontala a sepcii pe un fond de culoare galben de forma trunghiulara
se afla imprimata sigla societatii cu numele
“S.C.B.I.Bv SECURITY”.
Sapca pentru tinuta de iarna este de culoare bleumarin,
confectionata din material impermeabil si matlasata. Are calota de
forma rotunda mentinuta in intrerior cu intarituta din postav pentru
evitarea deformarii. Cozorocul, tot de culoare bleumarin de forma
alungita, se fixeaza de sapca. Pe partea frontala, sepca are o platca
de culoare galbena de forma dreptunghiulara pe care este
imprimata sigla societatii.Clapele laterale ale acestia se lasa peste
urechi in anotimpul friguros. Pe partea frontala a sepcii pe un fond
de culoare galben de forma trunghiulara se afla imprimata sigla
societatii cu numele “S.C.B.I.Bv - SECURITY”. Pentru tinuta de
iarna se mai poate folosi si “fesul” care este de culoare neagra.
Bluzonul se confecţionează, din material textil de culoare
bleumarin, pentru ţinuta primavara –vara -toamna croit drept.
Bluzonul pentru tinuta de primavara-vara-toamna este prevăzut pe
partea din faţă cu un rand de nasturi, putand fi incheiat pana la gat
sau cu ultimul nasture deschis. Nasturii sunt confecţionaţi din
pastic de culoare neagra. Bluzonul este prevăzut cu două
buzunare ascunse, laterale, si doua buzunare frontale (stanga –
dreapta) cu clapeta la nivelul penultimului rând de nasturi.

Pe spate, bluzonul are o platca de culoare galbena de la guler
pana la umeri si in jos pana la nivelul omoplatilor, pe este imprimat
numele societatii “S.C.B.I.Bv - SECURITY”;
Pe maneca laterala stanga, bluzonul este prevazut cu
emblema societatii.

Pantalonul se confecţionează din acelaşi material ca şi
bluzonul; are croiala dreaptă, fără manşetă. Pantalonul este
prevăzut cu două buzunare laterale şi cu un buzunar la spate, închis
cu nasture.
Scurta matlasata pentru iarna este confectionata din material
de culoare bleu-marin .Este prevazuta in partea din fata cu sistem
dublu de inchidere, scai si fermoar.Gulerul este inalt pentru a oferi
protectie pe timp de iarna. In partea stanga are prevazut un buzunar
cu clapeta.De asemenea, tot in partea din fata are aplicate doua
buzunare(dreapta-stanga) cu clapeta. La nivelul braului scurta este
prevazuta cu un snur de strangere. Pantalonul se confecţionează
din acelaşi material ca şi scurta şi are croiala dreaptă, fără manşetă.
Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale.
Pe spate, scurta matlasata, are o platca de culoare galbena
de la guler pana la umeri si in jos pana la nivelul omoplatilor pe care
este imprimat numele societatii „S.C.B.I.Bv - SECURITY”.
Pe maneca laterala stanga, scurta matlasata este prevazuta
cu emblema societatii.
Pe maneca laterala dreapta, scurta matlasata nu are nici o
inscriptie.
2 -Tricouri pentru vara care este de culoare bleu-marin,
cu maneca scurta. Se descheie la gat cu trei nasturi de culoare
neagra. Gulerul tricoului este tot de culoare bleu-marin.Manecile
tricoului sunt de culoare galbena.
Pe spate, tricoul are o platca de culoare galbena de la guler
pana la umeri si maneci, in jos pana la mijlocul spatelui, pe care este
imprimat numele societatii „S.C.B.I.Bv - SECURITY”.
Pe maneca laterala stanga, tricoul are aplicata emblema
societatii.
Pe maneca laterala dreapta, tricoul nu are nici o inscriptie.
2 Camasii- care se confecţionează, din tercot de culoare
albastru-deschis, pentru toate categoriile de tinute. Are doua
buzunare frontale la nivelul pieptului cu clapeta de culoare
bleu-marin.Camasa este prevăzuta pe partea din faţă cu un rand
de nasturi, putand fi incheiata pana la gat sau cu ultimul nasture
deschis. Nasturii sunt confecţionaţi din pastic de culoare neagra.
Camasa are pe umarul drept si stang epoleti de culoare bleu-marin.
Gulerul camasii este de asemenea de culoare bleu-marin.
Pe spate, camasa are o platca de culoare galbena de la guler
pana la umeri si in jos pana la nivelul omoplatilor, pe care este
imprimat numele societatii „S.C.B.I.Bv - SECURITY”.
Pe maneca laterala stanga,camasa are imprimata emblema
societatii.

B. Însemnele distinctive
Bluzonul, scurta matlasată sau îmblănită, tricoul, ori alte
accesorii exterioare vor fi inscripţionate vizibil, pe partea din spate,
cu denumirea şi sigla societăţii, înălţimea caracterului de literă fiind
minim 70 mm.
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