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A tél támadásban van!
Az utóbbi napok híreiben szerepelt több kihűlésről szóló sajnálatos esemény:
rendkívüli haláleset miatt került sor rendőri intézkedésre, mivel Cigánd település egyik családi
házában az újesztendő második napján egy 65 éves korú nő holttestére talált rá szomszédja. A halál
oka az elsődleges orvosi vélemény szerint kihűlés volt, mely az elhalt otthonának fűtetlensége miatt
következhetett be.
Szerencsésen megmenekült viszont a kihűléstől az a 77 éves férfi Uppony községben, akire a
rendőrök nyitottak ajtót, mivel felfigyeltek arra, hogy házának kéménye nem füstöl.
Az ehhez hasonló tragikus események bekövetkezhetnek, mivel az időjósok szerint a következő
napokban újra támad a tél -15 Co hideg várható és messze még a tavasz.
Ha tartósan +15 Co fok alatt van a hőmérséklet a lakásban, akkor bárki kihűlhet különösen a beteg és
idős személy! Kemény megpróbáltatás várhat az utcán élő hajléktalanokra is a hideg időjárás
beköszöntével.
Figyelem!
Kérünk mindenkit, hogy most fokozottan figyeljen a
környezetében egyedül élő, gyenge fizikumú, vagy koros
emberekre. Amennyiben ilyen helyzetben lévővel találkoznak,
tegyenek bejelentést a helyi önkormányzat, a mentők, vagy a
rendőrség felé, a 107-es és 112-es ingyen hívható segélyhívó
számokon.
A rendőrség a téli időszakban a kihűlés megelőzése végett kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett
személyekre. A szolgálatot teljesítő egyenruhás rendőr a hatályos rendelkezés értelmében köteles
haladéktalanul intézkedni a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő, utcán, fedél nélkül élő, vagy fűtetlen
otthonában tartózkodó állampolgár megmentésére. Védelmük érdekében
-együttműködve a
társszervekkel, katasztrófavédelem, mentők, települési önkormányzatok- közösen munkálkodik a
rendelkezésre álló eszközök felhasználásával a személyek biztonságba helyezésén és a krízis helyzet
elhárításán. Kérésre felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól, elérhetőségéről.
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A fagy mellett a trükkös tolvaj, és csaló is megjöhet!
A hideg beálltával főleg vidéken fokozódik a
tűzifa iránti kereslet. A trükkös házalók kedvelt
módszere, hogy platós tehergépkocsiról utcárólutcára haladva kínálják ellenőrizetlen eredetű
portékájukat, a tűzifát. Előszeretettel keresik az
egyedül élő idős embereket, akik hajlanak a
vételre, mivel a házhoz szállítás könnyíti
dolgukat, mondván nem kell utána járni az
árunak. A veszély abban rejlik, hogy a platón
lévő fa mennyiségét csak szemre tudja a vevő
megbecsülni, és az eladó által mondott
köbméternek valójában csak a töredékét kapja
meg, vagyis a vételárban becsapják, többet fizetettnek ki vele. Előfordul, hogy a házaló árusok a
pakolás során különböző ürüggyel „betévednek” a sértett lakásába és „magukkal visznek” ezt-azt.
Az sem mellékes, hogy sok esetben a tűzifa lopott, és ilyenkor a kifizetett árut, mint bűnjelet a hatóság
lefoglalhatja az eljárás során. Jelenleg az illegális fakivágás -értékének nagyságától függetlenüllopás bűncselekmény elkövetését feltételezi.
A megelőzés érdekében kérjük ismeretlen személyt, ne engedjen be házába, udvarába és ne
vásároljon, gyanús eredetű fát, még kecsegtető ajánlat esetén sem. Hívjon segítséget a tűzifa
minőségének megállapítására. Könnyen előfordulhat, hogy az olcsón beszerzett tüzelőanyag alacsony
kalóriaértékű. Amennyiben ilyen házaló árust lát lakókörnyezetében, jegyezze meg járműve
rendszámát, az idegen személyeket és jelezze azt a körzeti megbízott rendőr felé, mert az ilyen
hasznos információ elősegítheti a bűnözők elfogását.

Az odafigyelő gondoskodás, és az azonnali segítő cselekvés életet menthet!
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