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POLICJANCI I ŻOŁNIERZE SPRAWDZAJĄ PRZESTRZEGANIE
NOWYCH, ZAOSTRZONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Każdego dnia policjanci sprawdzają czy osoby objęte izolacją stosują się do zaleceń i czy nie
potrzebują pomocy. W powiecie ropczycko-sędziszowskim trwają kontrole osób przebywających
na kwarantannie. Działania policjantów od kilku dni wspierają żołnierze dębickiej brygady wojsk
obrony terytorialnej. Kolejny raz apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń.

Trwająca od kilku tygodni epidemia koronawirusa wymaga podjęcia specjalnych decyzji i procedur, które umożliwiają
m.in. właściwy nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. To zadanie zostało powierzone funkcjonariuszom
policji. Od kilku dni do pomocy policjantom ruszyli żołnierze. W powiecie ropczycko – sędziszowskim są to żołnierze 33.
Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. Wspólne działania służb mundurowych mają na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się koronawirusa, poprzez sprawdzanie, czy mieszkańcy naszego powiatu stosują się do zaleceń i
decyzji służb sanitarnych oraz granicznych.
Mundurowi jadą pod wskazany adres, aby nawiązać kontakt z odizolowaną osobą w celu potwierdzenia czy znajduje się
ona w miejscu kwarantanny. Podczas kontroli funkcjonariusze nie wchodzą do domów i mieszkań, kontaktując się z
osobą objętą kwarantanną za pomocą telefonu, dlatego też bardzo ważne jest to, aby osoby, które odbywają
kwarantannę posiadały sprawne telefony.
Policjanci spotykają się ze zrozumieniem ze strony osób przebywających w kwarantannie, a ich działania są odbierane
jako kroki zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wizyty mundurowych to nie tylko,
potwierdzanie obecności osób objętych kwarantanna w wyznaczonym miejscu, to także możliwość zasygnalizowania
funkcjonariuszom np. o potrzebie pomocy.
Aby odciążyć służby w weryﬁkowaniu czy osoby, które powinny przebywać na kwarantannie stosują się do ograniczeń,
a z drugiej strony – ułatwić obywatelom jej odbywanie, od kilkunastu dni funkcjonuje aplikacja „Kwarantanna domowa”,
która stanowi alternatywę do policyjnych kontroli. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.
Wspólne patrole to także kontrolowanie parków, skwerów i wszelkich miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby łamiące
przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń, co stanowi niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby takie muszą
liczyć się z konsekwencjami, w tym wysokimi grzywnami. W minioną niedzielę przekonali się o tym trzej młodzi
mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy spotkali się przy grillu nad zalewem w miejscowości Kamionka.
Funkcjonariusze przerwali spotkanie i nałożyli na nich mandaty.
Apelujemy o zdrowy rozsądek i stosowanie się do zaleceń, gdyż nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa

łączy się z narażaniem zdrowia i życia nas samych i innych.

