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DZIAŁANIA PN. "JESIENNE CHŁODY" UKIERUNKOWANE NA
POMOC OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI
Data publikacji 04.10.2018

Policjanci z białostockiej patrolówki przeprowadzili działania pn. „Jesienne Chłody”
ukierunkowane na niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W
ramach przedsięwzięcia sprawdzali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy.
Okres jesienny i niskie temperatury, zwłaszcza w nocy, to zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnie
mieszkających. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Mając na względzie bezpieczeństwo
takich osób policjanci co roku w okresie jesienno- zimowym prowadzą systematyczne kontrole miejsc, gdzie mogą
przebywać potrzebujący pomocy. Minionej nocy mundurowi z Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego przeprowadzili
pierwsze tej jesieni działania ukierunkowane na niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach przedsięwzięcia sprawdzali miejsca, gdzie mogą takie osoby przebywać. Wszystkim napotkanym proponowali
pomoc oraz informowali o instytucjach, do których mogą się zgłosić by uzyskać wsparcie.
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
112.
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.

