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KWP: NISKIE TEMPERATURY TO ZAGROŻENIE DLA OSÓB
ZWŁASZCZA TYCH BEZDOMNYCH NARAŻONYCH NA
WYCHŁODZENIE. MASZ MOŻLIWOŚĆ POINFORMOWANIA NAS
ZA POMOCĄ KMZB
Obecna pora roku powoduje, że na dworze robi się coraz chłodniej. Temperatura oscyluje około zera
stopni Celsjusza, a będzie coraz zimniej. Wobec takiej sytuacji wiele osób narażonych jest na utratę
życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby
bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Policjanci zwracają się z apelem, aby reagować wobec
osób potrzebujących pomocy i nie przechodzić obok nich obojętnie. Możesz poinformować nas za
pomocą KMZB. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie!
Każdego roku w okresie jesienno - zimowym policjanci z Warmii i Mazur odnotowują przypadki zgonów osób z powodu
wychłodzenia organizmu. W 2015 roku od początku listopada do końca marca 2016 roku na Warmii i Mazurach odnotowano
11 osób, które zmarły z powodu wychłodzenia. Podczas zimy w okresie od listopada 2016 do końca marca 2017 roku
odnotowano 10 przypadków śmierci z powodu wychłodzenia. Na przełomie 2017/2018 (listopad/marzec) roku policjanci
odnotowali 7 przypadków śmierci z powodu wychłodzenia. Natomiast w tym roku nie odnotowaliśmy takich sytuacji. Jednak
jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w ciągu ostatniej doby zmarło 5 osób.
By przeciwdziałać przypadkom zamarznięć od początku listopada warmińsko – mazurscy policjanci rozpoczęli wzmożone
działania pomocowe. Mają one na celu dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielanie tym osobom
niezbędnej pomocy i informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach. Policjanci wspólnie z innymi służbami
biorącymi udział w działaniach, między innymi funkcjonariuszami straży miejskiej, przeprowadzają stałe kontrole ogrodów
działkowych, pustostanów, klatek schodowych, węzłów ciepłowniczych i innych miejsc, w których mogą przebywać osoby
bezdomne. Podczas podejmowanych interwencji, policjanci odwożą potrzebujących do schroniska, do izby wytrzeźwień, a
także do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdyż często są to osoby nietrzeźwe siedzące na mrozie w parkach,
na przystankach komunikacji miejskiej, lub w innych miejscach. Informacje o osobach, które z racji swojego wieku,
samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą być narażone na wychłodzenie organizmu przekazywane
są pracownikom socjalnym.
Skuteczność działań uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, dlatego apelujemy o informowanie policjantów lub
instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują. Telefonujmy do służb i instytucji pomocowych, gdy
widzimy osoby leżące na mrozie, przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też
zamieszkujące pustostany, kanały ciepłownicze itp. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób, które są pod wpływem
alkoholu, gdyż w wyniku jego działania w organizmie nie odczuwają oni niskich temperatur i są szczególnie narażeni na
wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane.

Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko niska temperatura, ale także
pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Każdego roku na terenie całego kraju w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się wiele
przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu.
Policjanci troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i
zdrowia. Bezdomni nie zważają na to, że większość budynków (pustostanów) przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie
w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny. Jedno z takich miejsc, w którym
gromadzą się osoby bezdomne skontrolowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Ładowanie odtwarzacza...

Kontrola miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Kontrola miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Kontrola miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Kontrola miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Kontrola miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Kontrola miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Szczególną opieką powinniśmy otoczyć również osoby z naszego otoczenia, które ze względu na swoją niepełnosprawność,
podeszły wiek lub samotność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. O ich sytuacji można poinformować Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej bądź Policję, a jeśli mamy takie możliwości osobiście możemy pomóc im w codziennych
czynnościach, robiąc zakupy, donosząc lekarstwa. Pamiętajmy również, że istnieje możliwość poinformowania nas za
pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kiedy wejdziemy w tą aplikację należy kliknąć zakładkę bezdomność, a
następnie w opisie przekazać informację na temat miejsca przebywania tych osób. W taki prosty sposób jesteśmy w stanie
dotrzeć do miejsc, o których możemy nie wiedzieć, a tym samym zapobiec zagrożeniu jakie mogą spotkać osoby bezdomne i
udzielić im pomocy.

Szczytno: Policjanci pomogli osobom bezdomnym
W sobotę (01.12.18r) policjanci patrolujący pustostany, opuszczone budynki i te przeznaczone do rozbiórki natknęli się na 4
mężczyzn w wieku 35, 57, 62 i 63 – lat. Trzy z czterech osób bezdomnych znalazło schronienie w placówce wskazanej przez
miejski ośrodek pomocy społecznej, natomiast 62 latek wymagał pomocy medycznej i umieszczony został w szpitalu.
W niedzielę (02.12.18 r) sytuacja się powtórzyła. W tym samym pustostanie dzielnicowi, ponownie natknęli się na trzech
mężczyzn. Dwóch z nich, czyli 62 i 51 latkowie ze względu na stan wychłodzenia organizmu zostali poddani hospitalizacji.
Trzeci tj. 48-latek został przez policjantów zatrzymany w policyjnej celi, ponieważ był poszukiwany przez prokuraturę w
Olsztynie.
Policjanci są w stałym kontakcie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, gdzie przekazują
informację o osobach bezdomnych. Także każdorazowo w przypadku kontaktu z osobami nie mającymi miejsca
zamieszkania, funkcjonariusze przekazują im gdzie mogą uzyskać niezbędną pomoc.
Braniewo : Dzielnicowy ruszył z pomocą bezdomnemu
Jak każdego roku, wraz ze spadkiem temperatur, policyjne działania ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa
osobom bezdomnym oraz samotnym. Podczas wczorajszej służby (02.12) dzielnicowy z posterunku Policji w Pieniężnie,
wspólnie z funkcjonariuszem straży granicznej zainteresował się przyczepą kempingową, znajdującą się na terenie jednej z
tamtejszych wsi. W środku, pod stertą ubrań i koców, patrol zauważył mężczyznę. 57-latek był pijany, miał nierówny oddech
i nie można było nawiązać z nim żadnego kontaktu. Dzielnicowy wezwał na miejsce pogotowie, które przetransportowało
mężczyznę do szpitala. Po udzieleniu mu niezbędnej pomocy, funkcjonariusze w obawie o jego życie doprowadzili go do

komendy, gdzie spędził noc.
Działdowo:

Przy niemal 11 stopniowym mrozie dzielnicowi z Działdowa wspólnie z Grupą Patrol Zalewski z Mławy (wolontariuszy), w
piątkowy wieczór (30.11.2018r.) przeszukiwali teren miasta Działdowa. Cel to zlokalizowanie miejsc przebywania osób
bezdomnych i udzielenia im pomocy. W trakcie patrolu po mieście funkcjonariusze i wolontariusze zauważyli trzy osoby
bezdomne w pustostanach znajdujących się na terenie miasta. Jedna z nich z uwagi na stan zdrowia została zabrana karetką
pogotowia do szpitala w Działdowie. Osoby te poinformowano o instytucjach świadczących pomoc osobom bezdomnym oraz
możliwości przewiezienia ich do ośrodków pomocy dla osób bezdomnych, gdzie mogłyby bezpiecznie przetrwać zimę, jednak
odmówiły one pomocy. Osoby te otrzymały ciepły napój i jedzenie oraz odzież. Dzielnicowi w czasie służby na bieżąco będą
kontrolowali pustostany i miejsca przebywania bezdomnych i będą tym osobom udzielali niezbędnej pomocy.
Były to pierwsze wspólne działania działdowskich funkcjonariuszy z Grupą Zalewski (wolontariusze) na terenie powiatu
działdowskiego. Jednak już teraz policjanci planują kolejne tego typu działania wspólnie z mławskimi wolontariuszami.
Gołdap: Zdążyć z pomocą - policjanci kontrolują miejsca, w których przebywają bezdomni
Opuszczone budynki, pustostany, działkowe altanki, wysypiska śmieci oraz inne miejsca, w których mogą
przebywać osoby bezdomne przez najbliższe, zimowe miesiące, są szczególnie kontrolowane przez gołdapskich
policjantów.
Jesienno – zimowa aura przyniosły już znaczne spadki temperatury. Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu
osób bezdomnych. Dlatego w tym okresie policjanci większą uwagę poświęcają kontroli miejsc, w których przebywają lub
mogą przebywać osoby bezdomne. Funkcjonariusze odnajdujący takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do
ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach. Niestety nie
zawsze osoby bezdomne chcą z takiej pomocy skorzystać. Często nie mają świadomości zagrożenia, jakie czeka ich, kiedy
zostaną w swoich „koczowiskach”.
Pamiętajmy, że zagrożenie wychłodzenia organizmu dotyczy także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu
bądź w nieogrzewanych budynkach. Zwracajmy uwagę na przypadkowo spotkane osoby, które mogą być wychłodzone.
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub ubranych niestosownie do pory roku. Zwracajmy
również szczególną uwagę na osoby starsze, bezdomne, nietrzeźwe i dziwnie zachowujące się. Jeśli znamy kogoś
starszego, żyjącego samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić i spytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy pamiętać, że są
ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Od naszej wrażliwości często zależy ich
życie.
O każdej niepokojącej sytuacji należy poinformować służby ratownicze, dzwoniąc pod telefony alarmowe 112 lub 997.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada 2018 roku jak
co roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod
numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy
rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa
warmińsko-mazurskiego.
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