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DZIELNICOWI OFEROWALI POMOC BEZDOMNYM
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Tarnogórscy dzielnicowi jak co roku w okresie jesienno-zimowym kontrolowali miejsca,
w których mogą przebywać osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy w związku z
obniżającą się temperaturą. Mundurowi sprawdzali pustostany, okolice mostów i kolei
oraz miejsca, w których bezdomni stawiają prowizoryczne szałasy i zadaszenia. Stróże
prawa namawiali napotkane osoby do spędzenia zimy w noclegowni.
Dzisiaj od wczesnych godzin rannych, dzielnicowi wspólnie z policjantką zajmującą się proﬁlaktyką i
prewencją kryminalną oraz pracownikiem miejskiej noclegowni, po raz kolejny sprawdzali miejsca, w których
mogą przebywać osoby bezdomne i inne potrzebujące schronienia przed zimnem. Mundurowi kontrolowali te
miejsca, w ktorych zwykle przebywają bezdomni. Osoby te rzadko zważają na to, że większość pustostanów
przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich, ze względu na stan techniczny, zagraża ich życiu i
zdrowiu. Po za tym nocowanie w tego typu miejscach może okazać się śmiertelnie niebezpieczne z uwagi
na znaczne spadki temperatur w nocy.
Niska temperatura jest niebezpieczna nie tylko dla osób bezdomnych, ale i samotnych oraz w podeszłym
wieku. Zagrożenie dotyczy także nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w budynkach
opuszczonych i nieogrzewanych. Mundurowi napotkanym bezdomnym oferowali pomoc oraz namawiali do
korzystania z noclegowni. Osoby te często z udzielanej pomocy niestety nie chcą korzystać. Pomimo
podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez policję, działań ochronnych, każdego roku
odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.
Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na osoby, które mogą stać się oﬁarami niskich temperatur. Nie
bądźmy obojętni widząc osoby leżące przy drodze lub ubrane niestosownie do pory roku. Zwracajmy
szczególną uwagę na starszych i bezdomnych. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej
niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, dzwoniąc pod telefony alarmowe.
W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe:
997 - POLICJA
986 - STRAŻ MIEJSKA
112 - SŁUŻBY RATOWNICZE
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