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SPOTKANIE Z TECHNIKIEM KRYMINALISTYKI
Policjanci z wejherowskiej komendy przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej, które odbyły się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Młodzież szkolna miała okazję
nie tylko poznać tajniki pracy policjantów ale także wysłuchać prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymali zaproszenie z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, aby przeprowadzić zajęcia pod nazwą :Technika śledcza-warsztaty dla
dzieci”. W spotkaniu tym wzięli udział dwaj technicy kryminalistyki oraz profilaktyk. Podczas warsztatów młodzież mogła zapoznać się z tajnikami pracy funkcjonariuszy. Mundurowi zaprezentowali
uczniom walizkę kryminalistyczną, w której znajduje się wiele ciekawych przyrządów i innych przedmiotów służących do badań na miejscu jakiegoś zdarzenia w tym do zabezpieczania odbitek linii
papilarnych. Wszyscy z zaciekawieniem przysłuchiwali się policjantom, którzy demonstrowali w jaki sposób można zabezpieczyć odbitki linii papilarnych na szkle lub papierze. Następnie kilku
ochotników mogło przymierzyć ochronne kombinezony, z których korzystają technicy kryminalistyki podczas pracy na miejscu niektórych zdarzeń. Następnie profilaktyk przeprowadził prelekcję na
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjantka omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zachęcała do korzystania z elementów odblaskowych oraz omawiała zagadnienia
obecnie prowadzonych akcji profilaktycznych: „Patrz i słuchaj” oraz „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Omawiając oba tematy wskazywała, jak niebezpieczne jest wchodzenie na jezdnię bez
odpowiedniego zatrzymania się, rozejrzenia a przede wszystkim zwracała uwagę, że nie można wchodzić na jezdnię bez upewnienia się, czy to jest bezpieczne, jednocześnie trzymając przed sobą
telefon i pisząc smsy do kogoś podczas drogi. Mówiąc na drugi temat wskazywała na zasady obowiązujące cyklistów, mówiła jakie miejsca są dozwolone dla rowerzystów, a gdzie muszą zachować
czujność i wręcz ustępować pierwszeństwa pieszym oraz zachęcała do korzystania z elementów ochronnych m.in. kasków ale także ochraniaczy na łokcie czy kolana. Na zakończenie wszystkim
wykonano pamiątkową daktyloskopię.
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