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„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI” WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH
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Policjanci białostockiej patrolówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, ratownikami z
Grupy Ratunkowej „Nadzieja” oraz uczniami klas mundurowych przeprowadzili kolejne działania
w ramach ogólnopolskiego programu „Nie bądźmy obojętni”. Celem akcji było dotarcie do
miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne oraz nieporadne życiowo, a także zapewnienie
im należytej pomocy.
Funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku realizowali wczoraj
działania pod nazwą „Pustostan”. Jest to kolejna akcja realizowana w ramach ogólnopolskiego programu „Nie bądźmy
obojętni”. Działania przeprowadzone zostały wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Białymstoku, oraz
ratownikami medycznymi z Grupy Ratunkowej „Nadzieja”. Mundurowych, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy
Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku i Dyrektorami szkół z klasami o proﬁlu mundurowym, wspomogli także
uczniowie białostockich klas mundurowych. Głównym celem inicjatywy było dotarcie do miejsc, gdzie mogą przebywać
osoby bezdomne oraz nieporadne życiowo, a także zapewnienie im należytej pomocy. Z racji tego, że w większości
przypadków osoby te chowają się przed mrozem w opuszczonych budynkach, czy też w prowizorycznych szałasach, to
głównie te miejsca były we wtorek sprawdzane przez uczestników działania. Zastane tam osoby otrzymały od
mundurowych ulotki z informacjami dotyczącymi miejsc, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, nocleg, a także ciepłą
odzież. Oczywiście w ramach akcji funkcjonariusze kontrolowali również stan trzeźwości osób zastanych w pustostanach.
Reasumując, podczas działań funkcjonariusze sprawdzili 78 miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, w których
wylegitymowanych zostało 16 osób. Jedną z osób, na szczęście niewymagającą pomocy lekarskiej, mundurowi
przekazali pod opiekę rodzinie. Podobne działania systematycznie będą realizowane przez cały okres jesienno-zimowy.
Policjanci apelują o zgłaszanie każdego przypadku zauważenia osoby narażonej na wychłodzenie organizmu
pod policyjny numer alarmowy 997 lub 112. Jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie a nawet życie.
Miejsca przebywania osób bezdomnych można również zgłaszać poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa.

