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INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW
O bezpieczeństwie wśród seniorów mówi się dużo, jednak w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, w
których starsza osoba pada ofiarą oszusta, bądź staje się uczestnikiem zdarzenia drogowego.
Dlatego policjanci krośnieńskiej komendy organizują i chętnie uczestniczą w spotkaniach
adresowanych dla seniorów. Jesteśmy przekonani, że przekazana wiedza pomoże im ustrzec się od
niebezpiecznych dla nich sytuacji. Dzięki takim spotkaniom osoby starsze mają też bliższy kontakt z
dzielnicowym, który zawsze przyjdzie im z pomocą.
W piątek (7 września) policjanci z krośnieńskiej komendy uczestniczyli w spotkaniu adresowanym do seniorów, którego
organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Jednym z elementów spotkania było uwrażliwienie
osób starszych na zagrożenia jakie mogą ich spotkać ze strony oszustów. Jako pierwszy głos zabrał asp. szt. Mariusz
Matuszewski - asystent ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii, który przedstawił metody działania oszustów, w jaki
sposób wybierają potencjalne ofiary oraz na co należy zwrócić uwagę żeby nie zostać oszukanym. W swoim wystąpieniu
wyjaśnił także czym jest kradzież tożsamości, w jaki sposób sprawcy uzyskują nasze dane oraz co należy zrobić, gdy mamy
pewność, że ktoś je wykorzystuje. Ponadto mając na względzie zdarzenia drogowe z udziałem osób starszych, zwrócił uwagę
na ich bezpieczeństwo na drodze. Przypominał o przepisach związanych z przechodzeniem przez jezdnię, przepisach
rowerowych, a także zasadach noszenia elementów odblaskowych, które w zbliżającej się porze jesienno-zimowej pełnią
istotną rolę podczas spaceru oraz wycieczek rowerowych, zarówno po zmierzchu jak i w ciągu dnia. Spotkanie z seniorami, to
także doskonała okazja do zaprezentowania nowej filozofii funkcjonowania Policji, dlatego też udział w nim wzięli dzielnicowi
sierż. szt. Piotr Betka oraz sierż. szt. Łukasz Borek, którzy w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” poinformowali
zebranych o rejonach, w których pełnią służbę, a także przekazali dane kontaktowe. Funkcjonariusze przypomnieli również o
funkcjonującej platformie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, wyjaśniając zasady i cel
działania. Na zakończenie uczestnicy otrzymali ulotki, opaski odblaskowe oraz informacje z danymi kontaktowymi
dzielnicowych z danego rejonu.
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