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NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z
WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU
Jak każdego roku w okresie zimowym policjanci w trosce o bezpieczeństwo osób bezdomnych
prowadzą intensywne działania prewencyjne mające na celu uchronienie ich przed
zamarznięciem. Funkcjonariusze kontrolują pustostany, dworce oraz miejsca wskazane przez
pracowników innych służb. W stałym nadzorze mają także miejsca wskazane przez mieszkańców
za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obejmując niezwłocznie
sprawdzeniem każdy przekazany w ten sposób sygnał.
Okres zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać
schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać bardzo
często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Policjanci każdego roku
monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze
proponują pobyt w ośrodkach, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych
warunkach.
Policjanci współpracują w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej, Strażą Miejską oraz innymi instytucjami o
charakterze pomocowym. Jednak, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie
tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie
ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy.
Policjanci podejmują również interwencje wobec osób nietrzeźwych, często w stanie upojenia alkoholowego, które na
zimnie przebywają w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Najczęściej tacy ludzie, z
powodu wypitego alkoholu, nie odczuwają zimna i dlatego są narażeni na wychłodzenie organizmu. Jednym z
najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że "na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol". To nieprawda.
Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na
wyziębienie. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas, gdy na dworze panują niskie
temperatury. Pamiętajmy, że ludzie tacy wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie
szybciej traci ciepło.
Pamiętajmy również, 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 by
uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
Policjanci apelują o pomoc w ustaleniu miejsc przebywania osób bezdomnych, aby w porę zdążyć z pomocą. Informacje
takie można przekazać również za pośrednictwem internetowej aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a w
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dzwoniąc pod numer 112.
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Pomoc dla bezdomnych

