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NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS OSÓB BEZDOMNYCH
Okres jesienno-zimowy jest wyjątkowo trudną porą dla osób bezdomnych. Każdego roku na terenie
całego kraju odnotowuje się bowiem przypadki zgonów, których przyczyną jest ujemna temperatura
powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu.
Niskie temperatury zwłaszcza w nocy to zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i
samotnie mieszkających. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem
alkoholu.W okresie jesienno-zimowym policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w
których mogą przebywać osoby bezdomne. Udzielają potrzebującym informacji, w
jakich placówkach mogą znaleźć schronienie i bezpiecznie przetrwać zimę.
Pamiętajmy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o życie i zdrowie drugiego
człowieka. Dlatego każdy śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał
działania dla mundurowych.
Zwracamy się także z apelem by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego
człowieka. Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy nietrzeźwe.
Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach,
przystankach, bądź przebywającej w altankach ogrodowych, czy pomieszczeniach
opuszczonych i nieogrzewanych, która mogłaby być narażona na wyziębienie.
Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia
ratunkowego.
Zgłosić miejsca przebywania osób bezdomnych możemy także za pośrednictwem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Każde takie zgłoszenie jest weryﬁkowane i może stanowić nieocenioną pomoc dla policjantów. Jeżeli
wiemy o gromadzeniu się osób bezdomnych w altankach działkowych, pustostanach, ciągach ciepłowniczych kliknijmy na
Mapie Zagrożeń "zgłoś", a mundurowi w ciągu kilku dni sprawdzą te miejsca.
Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać
życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób
obojętnie.
Informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc z telefonu na bezpłatny numer:
800 444 989
(dla województwa podlaskiego)
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec
tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112
lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
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