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Od 1 kwietnia na ulice Wejherowa i innych miejscowości powiatu skierowano więcej policjantów,
którzy przy wsparciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w
Wejherowie i Rumi patrolowali miejsca objęte zakazem wstępu i stanowczo reagowali na
niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Celem tych działań jest przeciwdziałanie w
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wczoraj patrol drogówki ukarał trzech mężczyzn
mandatami, za to że nie przestrzegali zakazu dotyczącego grupowania się i zachowania między
sobą odpowiedniej bezpiecznej przynajmniej dwumetrowej odległości. Następnie w nocy w
Wejherowie także patrol prewencji ukarał trzy inne osoby za takie samo wykroczenie.
Funkcjonariusze wejherowskiej komendy wzmożyli działania ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania się
choroby COVID-19. Od środy ulice miasta i powiatu wejherowskiego skierowano dodatkowych funkcjonariuszy, którzy
codziennie kontrolują parki i inne miejsca grupowania się większych ilości osób. W działania zaangażowali się również
żołnierze Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie i Rumi. Policjanci razem z żołnierzami
patrolowali przede wszystkim okolice parków, czy osoby stosują się do wprowadzonego zakazu korzystania z tych
miejsc. Kontrolom podlegały także takie miejsca, w których dotychczas gromadziły się większe grupy osób. Policjanci
zwracali uwagę na minimalną odległość między pieszymi i kwestię wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez
nadzoru kogoś dorosłego.
Wynik wczorajszych działań mundurowych pokazuje dość duże zdyscyplinowanie społeczeństwa, jednak jak się okazało,
nie wszyscy zastosowali się do nowych dyrektyw. W związku z nieprzestrzeganiem nowych przepisów policjanci ukarali
wczoraj trzy osoby mandatami. Wykroczenia dotyczące niestosowania się do nowych zasad zostały ujawnione przez
policjantów ruchu drogowego podczas patrolowania Rumi. Funkcjonariusze drogówki przejeżdżając w pobliżu dworca
PKP zauważył trzech mężczyzn siedzących blisko siebie. W tym przypadku reakcja mundurowych była stanowcza i
zdecydowana. Każdy z nich został ukarany 500 złotowym mandatem karnym. Ponadto w nocy przed godziną 23:00
policjanci prewencji przejeżdżając ulicą Norwida zauważyli trzy osoby, nie stosujące się do zakazu zgromadzeń, które
nie zachowywały bezpiecznego dystansu pomiędzy sobą. Jak ustalili funkcjonariusze, osoby te także nie miały powodu,
dla którego przebywały poza domem. Mundurowi ukarali ich mandatami kilkusetzłotowymi.
Po raz kolejny apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Co-2.
Mając na względzie bezpieczeństwo swoje, osób bliskich i starajmy się nie wychodzić i pozostawać w domach. W trosce
o bezpieczeństwo nas wszystkich policjanci do odwołania będą prowadzić działania mogące zapobiec rozprzestrzenianiu
się zakażenia, a w sytuacjach niestosowania się do nakazów i zakazów będą stanowczo reagować i egzekwować
przestrzeganie przepisów.

