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ŚWIADOMY I BEZPIECZNY SENIOR - POLICJANCI O BEZPIECZEŃSTWIE
Pod takim hasłem policjanci z Komendy Miejskiej w Słupsku wspólnie z z Powiatową Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną przy współpracy uczniów Policyjnego Liceum przy Zespole Szkół
Informatycznych realizują od poniedziałku akcję profilaktyczną skierowaną do seniorów. W autobusach, na przystankach autobusowych, ulicach Słupska pojawiły się wspólne patrole, które w
rozmowach z seniorami przekazują min. informacje jak zadbać o bezpieczeństwo. Funkcjonariusze w rozmowach z seniorami zwracali im także uwagę na bezpieczeństwo w środkach komunikacji
miejskiej oraz ostrzegali przed kieszonkowcami.
Akcja „Świadomy i bezpieczny senior” miała na celu zwrócić uwagę głównie seniorom ale także innym w jaki sposób zadbać o własne bezpieczeństwo. Słupscy policjanci oraz uczestniczący w
działaniach uczniowie i pracownicy słupskiego Sanepidu akcentowali, że szczególnie gdy jesteśmy zabiegani, zamyśleni, nie zawsze zwracamy uwagę na to, co dzieję się wokół nas. W autobusie, na
przystanku czy w kolejce, często nie zwracamy uwagi na to kto koło nas stoi, a nadarzającą się okazję niestety wykorzystują kieszonkowcy. Policjanci rozmawiając z seniorami przypominali także
aby być czujnym w sytuacji gdy ktoś próbuje ich oszukać działając metodą „na wnuczka”. Podczas rozmów przypominano, że przestępcy stosują różne sposoby, by wyłudzić od osób starszych
oszczędności. W ramach akcji osoby starsze otrzymywały również ulotki informacyjne. W organizowanych działaniach uczestniczą także pracownicy słupskiego Sanepidu, którzy omawiają tematykę
zachorowalności i zakażeń HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową. Jak wynika z danych statystycznych i to jest bardzo zaskakujące, że to właśnie w grupie osób 50 +,
w ostatnim czasie wzrasta zachorowalność tym wirusem. Niewiedza oraz brak lęku przed ciążą powodują, że osoby w wieku poprodukcyjnym nie widzą potrzeby stosowania zabezpieczeń. Ponadto
seniorzy informowani są o możliwości wykonania bezpłatnych i anonimowych badań w kierunku HIV, w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym w Słupsku przy ul. Tuwima 23. Podczas trwania
całotygodniowej akcji, organizowane są także spotkania z seniorami w świetlicach, Dziennym Ośrodku Pomocy Społecznej, w centrach kultury oraz w usteckich sanatoriach.
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