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NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! POMÓŻ OSOBOM NARAŻONYM NA
WYCHŁODZENIE
Każdego roku policja odnotowuje przypadki zgonów, których przyczyną jest wyziębienie organizmu.
Ty też możesz uratować życie, informując służby o osobach, które potrzebują pomocy. Taką
możliwość daje również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie bądź obojętny!
Niskie temperatury stanowią zagrożenie, szczególnie dla osób, które nie mają dachu nad głową. Tragiczny ﬁnał może mieć
nawet kilka godzin spędzonych na zewnątrz podczas pozornie niewielkich mrozów. Teraz oprócz telefonu alarmowego mamy
również do dyspozycji Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która daje możliwość zgłaszania między innymi miejsc, gdzie
przebywają osoby bezdomne. Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpi zgłoszenia
alarmowego. W przypadku pilnej potrzeby pomocy – należy dzwonić na numer alarmowy 112.
Funkcjonariusze w codziennej służbie monitorują wskazane w zgłoszeniu rejony. Sprawdzą m.in. opuszczone budynki, kanały
ciepłownicze, ogródki działkowe, parki i skwery, czyli te miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, narażone na
wychłodzenie. Napotkane osoby informują o ośrodkach pomocowych oraz wskazują noclegownie.
Ludzie z powodu wypitego alkoholu, nie odczuwają zimna i dlatego są narażeni na śmierć. Dużym niebezpieczeństwem jest
wychodzenie na dwór będąc pod jego wpływem. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie
obok osób po alkoholu podczas gdy na dworze panują niskie temperatury. Pamiętajmy, że tacy ludzie wymagają od nas
pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
Na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą
poradzić sobie z codziennymi czynnościami, jak chociażby z napaleniem w piecu, aby ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś
starszego, żyjącego samotnie nie wstydźmy się sprawdzić i zapytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy pamiętać, że są
ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy
społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać
się potencjalnymi oﬁarami na skutek wychłodzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego my również
możemy powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.
Policjanci jak co roku, codziennie współpracują w tym zakresie ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną,
ośrodkami pomocy społecznej. 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.
Pamiętajmy, jeśli widzimy śpiącego na dworze człowieka - nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy
na Policję lub Straż Miejską. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.
Zgłaszajmy miejsca przebywania osób bezdomnych także w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
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