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Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
odbył się wykład na temat bezpieczeństwa osób starszych prowadzony przez przysuskich
policjantów oraz strażaków. Policjanci przedstawili sytuacje, na które narażeni są seniorzy, zaś
strażacy pokazali, jak udzielać pierwszej pomocy, i jak się zachować w sytuacji zadymienia
pomieszczenia.
Jak nie paść oﬁarą oszustów, naciągaczy, jak zabezpieczyć mieszkanie oraz jak
skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania – to tematy
przewodnie spotkania policjantów z Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej, Nieletnich i
Patologii – asp. szt. Olgierda Zioło i st. sierż. Izabeli Górazdowskiej oraz
dzielnicowych: asp. szt. Józefa Sety i st. asp. Gabriela Papisa z seniorami.
Przysuscy policjanci, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczny
Przysuski Senior” oraz „Dzielnicowy bliżej nas” aktywnie działają na rzecz
bezpieczeństwa osób starszych.
Głównym celem spotkania było przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się oﬁarą
przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji, jak postępować
w przypadku zagrożenia. Wiele uwagi poświęcono oszustwom, na jakie są narażone osoby starsze, szczególnie te
samotne. Wyjaśniono seniorom, jak powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu oraz omówiono przestępstwa,
których oﬁarami najczęściej padają. Przypomniano prawdziwe historie osób oszukanych m.in. metodą „na wnuczka",
„policjanta", „pracownika socjalnego" i inne. Seniorzy dowiedzieli się, jak należy się zachować, aby nie paść oﬁarą
oszustów, złodziei oraz nieuczciwych domokrążców. Przestrzegano także przed zakupowymi okazjami.
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. Roman Świercz wyjaśnił, czym jest czad, jak powstaje i w jakich
miejscach domu może się pojawić. Pouczył również, jak uchronić się przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakie
stwarza tlenek węgla i przekonali o konieczności zakupu czujników czadu, dymu oraz regularnych wizyt kominiarzy.
Korzystając z okazji przypomniał także, jak zachować się w razie zagrożenia pożarowego i prawidłowo zgłosić zdarzenie
odpowiednim służbom. Następnie strażacy – ratownicy przekazali seniorom podstawowe zasady, jak udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej, w sytuacjach zagrożeniach życia.
Podsumowując wykład funkcjonariusze podziękowali wszystkim seniorom za przybycie, aktywny udział i cenne uwagi.
Podkreślili znaczenie bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa osób starszych, dodając, że
dzięki takim spotkaniom mogą lepiej wsłuchać się w głos i potrzeby starszego pokolenia, po to by zwiększyć seniorom
poczucie bezpieczeństwa.
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