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BIELSCY POLICJANCI URATOWALI ŻYCIE NARAŻONEJ NA
WYCHŁODZENIE 86-LATKI
Bielscy policjanci kolejny raz interweniowali wobec osoby narażonej na wychłodzenie organizmu. Po
zgłoszeniu na linię alarmową, mundurowi odnaleźli minionej nocy 86-latkę siedzącą na mrozie. Jej
ubiór był nieadekwatny do pogody i panującej temperatury powietrza. Okazało się, że kobieta jest
wychłodzona, temperatura jej ciała wynosiła tylko 31 stopnie Celsjusza. Wyziębiona bielszczanka w
porę traﬁła pod opiekę lekarzy, co uratowało jej życie.
Minionej nocy, około godziny 3.40, bielscy policjanci otrzymali sygnał o kobiecie
błąkającej się po osiedlowym parkingu. Zgodnie ze zgłoszeniem, staruszka miała
krzyczeć i wzywać pomocy. Mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon i
rozpoczęli poszukiwania kobiety. W pewnym momencie zauważyli siedzącą pomiędzy
samochodami 86-latkę. Pomimo panującej na zewnątrz niskiej temperatury powietrza,
kobieta nie miała butów i była lekko ubrana. Bielszczanka była już wyziębiona i miała
trudności z porozumiewaniem się. Ponadto nie potraﬁła wyjaśnić, dlaczego znalazła się
w środku nocy na parkingu. Z uwagi na bardzo niską temperaturę, zdrowie i życie
staruszki było zagrożone. Mundurowi bezzwłocznie umieścili kobietę w radiowozie,
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odnalezioną. Za pośrednictwem dyżurnego, na miejsce natychmiast została wezwana
karetka pogotowia. Po przybyciu ratowników medycznych okazało się, że temperatura
ciała kobiety spadła do blisko 31 stopni celsjusza. 86-latka traﬁła pod opiekę lekarzy.
Zgłoszenie na telefon alarmowy oraz szybka reakcja funkcjonariuszy, pozwoliła
uratować przed wychłodzeniem kolejną osobę.
To nie jedyna osoba uratowana w miniony weekend przed wychłodzeniem. Bielscy mundurowi ujawnili również dwóch
mężczyzn, którzy przebywali w warunkach niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia. W miniony piątek po godzinie 8.00
policjanci zauważyli leżącego na chodniku przy ulicy Białowieskiej nietrzeźwego 28-latka. Mężczyzna został przekazany
załodze karetki pogotowia. Dzień później w takiej samej sytuacji ujawniony został na ulicy Kazimierzowskiej 48-latek. Z uwagi
na brak opieki osób najbliższych i trudne warunki atmosferyczne, mężczyzna trzeźwiał w policyjnym areszcie.
Policja apeluje o reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz, w
okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy.
Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 , by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
O miejscach przebywania osób bezdomnych można również powiadomić Policję poprzez skorzystanie z
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać ikonkę "BEZDOMNOŚĆ" i zaznaczyć to miejsce na
mapie. Zostanie ono sprawdzone przez funkcjonariuszy.
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