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Rano, w porze obiadowej i wieczorem. W dzień powszedni oraz weekend, pełnią służbę 24
godziny na dobę. Nawet teraz w święta, w tym szczególnym dla nas wszystkich okresie,
zostawiają rodziny, swoich bliskich, zakładają niebieski mundur i wyruszają na ulice naszych
miast. Wsiadają w radiowozy lub przemierzają swoje rejony służbowe na piechotę. Wszystko po
to, aby dbać o nasze życie, zdrowie i mienie. Aby nas chronić i pomóc uniknąć zagrożeń
związanych z pandemią.
Tegoroczne święta przez panujący na całym świecie koronawirus, dla wielu mieszkańców naszego kraju przebiegają
zupełnie inaczej niż te, które pamiętamy. Ten ważny dla nas czas, który w latach ubiegłych spędzaliśmy na spacerach,
spotkaniach towarzyskich lub odwiedzaliśmy swoich bliskich, w tym roku ogranicza się jedynie do świętowania w gronie
domowników, a być może i trwania w samotności.

W tym uciążliwym dla nas wszystkich okresie związanym z licznymi ograniczeniami i zakazami policjanci wraz z
funkcjonariuszami straży miejskiej oraz żołnierzami WOT patrolują ulice naszych miejscowości po to, aby ograniczyć
możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa mundurowi sprawdzają parki,
skwery, patrolują plaże, ośrodki wypoczynkowe oraz miejsca, w których może dochodzić do grupowania się osób.
Podczas tych patroli funkcjonariusze sprawdzają, czy przestrzegane są ograniczenia określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia.

Każdego dnia, również w czasie świątecznych dni, funkcjonariusze kontrolują osoby objęte kwarantanną i sprawdzają,
czy przebywają one pod wskazanym wcześniej adresem. Wobec osób, które rażąco niestosują się do obowiązujących
obostrzeń policjanci stosują postępowanie mandatowe, kierują wnioski o ukaranie do sądu, a także informują
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o ujawnionych rażących nieprawidłowościach.

Szczególnie teraz ważna jest współpraca służb ze społeczeństwem oraz społeczeństwa ze służbami. Przecież walka z
koronawirusem to nasza wspólna sprawa. Jedynie dzięki zrozumieniu powagi sytuacji i przestrzeganiu wprowadzonych
restrykcji możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się tej choroby. Policjanci proszą o rozsądek, zrozumienie i stosowanie
się do obowiązujących przepisów. Pomóżmy sobie nawzajem, żebyśmy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nie
musieli podejmować tego rodzaju interwencji. Apelujemy - Policjanci są na służbie by dbać o Twoje bezpieczeństwo, a
Ty #zostanWdomu.

