A FAGYHALÁL MEGELŐZÉSE KÖZÖS ÉRDEK
Elsősorban a fedél nélkül élő hajléktalanok a leginkább veszélyeztettek,
de az utóbbi telek tanúsága szerint a fűtetlen lakásokban élő
főként idős vagy egyedül élők, illetve mozgási nehézségekkel küzdők is e körbe sorolhatók.

AMIT MINDEN ÁLLAMPOLGÁRNAK ÉRDEMES TUDNI
A FAGYHALÁLRÓL!
A fagyási sérülés nemcsak fagypont alatti hőmérsékleten jöhet létre. A test hajszálerei
összehúzódással védekeznek a hideggel szemben, melynek következtében elsősorban a
végtagokon lecsökken, vagy teljesen megszűnik a vérkeringés.
A fagyási sérült ellátása alkalmával első lépésben meg kell akadályozni a további lehűlést,
ezért takarjuk le, vigyük meleg helyre. A vérkeringés helyreállítása végett a szűkruházattól
vagy tárgyaktól (pl.: gyűrű) szabadítsuk meg. Adjunk a sérültnek meleg, alkoholmentes
italt. A felmelegítés fokozatosan történjen.
Tilos a gyors, és hirtelen felmelegítés, a sérült testrészek dörzsölése, meleg víz alá tétele!
A rendőrség a jövőben is együttműködik a társadalmi összefogás szellemében a
jelzőrendszer részeként, a települési önkormányzatokkal és a társszervekkel,
(katasztrófavédelem, mentők) a tragédiák elkerülése érdekében.

Kérjük, hogy lehetőségük szerint:
Látogassák közeli, és távoli hozzátartozóikat, magányosan élő családtagjaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket!
Ellenőrizzék, hogy idős szüleiknek van -e elegendő tüzelőjük!
Megfelelően működnek-e a fűtési rendszereik!
Tudnak-e gondoskodni lakásuk fűtéséről!
Rendelkeznek-e elegendő élelmiszerrel, gyógyszerrel!
Na hagyják magukra az utcán fekvő embereket!
A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a közterületen élő hajléktalan személyekre, minden év október 15 - március 31. között.
Az utasítás értelmében a szolgálatot ellátó rendőr köteles haladéktalanul gondoskodni a sérült, vagy krízishelyzetben lévő hajléktalan személy
mentővel történő elszállíttatásáról, köteles felvilágosítást adni a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hozzá forduló hajléktalan személy számára, valamint
szükség esetén a személy észlelhetően rossz fizikai állapotának ellenőrzését követően haladéktalanul értesíti a területileg illetékes hajléktalan ellátó
diszpécserszolgálatot.
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Mindezek során a rendőr emberségesen, megfelelő körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni.
Ezen túl a rendőrség intézkedik a hajléktalan személyek által használt közterületi „szálláshelyek” folyamatosan történő
feltérképezésére.
A rendőrség a rendkívüli időjárásra tekintettel fokozza közterületi tevékenységét. Járőreink, körzeti megbízottaink
visszatérő ellenőrzéseket végeznek településeinken együttműködve a polgárőrségekkel és az önkormányzatokkal.

FIGYELJÜNK HAJLÉKTALANNÁ VÁLT EMBERTÁRSAINKRA IS!
ŐKET SEGÍTŐ SZERVEZETEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK:
Oltalom Szeretetszolgálat Nyíregyháza, Rákóczi u. 104. szám alatt található.
Éjjeli Menedékszálló Nyíregyháza, Bokréta utca 22/a címen működik. A krízisidőszakban
minden nap 16:30 és 07:30 közötti időben tartózkodhatnak itt a hajléktalan személyek.
A hajléktalanok utcai ellátását és segítését a Periféria Egyesület látja el.
Minden hétköznap Nyíregyháza területén 08,00 órától 22,00 óráig terjedő időszakban
más-más helyszínen osztanak számukra meleg ételt, takarót, ruhákat és fóliát. Hétvégén, a
közterületeken csak teát és takarót tudnak biztosítani a rászorulóknak.
Készítette: Petru sák-Béres Dorottya

Az egyesület diszpécserszolgálata éjjel-nappal hívható a 42/504-618-as telefonszámon.
Nyírbátorban a Bocskai u. 4. szám alatt működik az Éjjeli Menedékhely.
Mátészalkán a Petőfi tér 10. szám alatt működik az Átmeneti Szálló.
Fehérgyarmaton Táncsics M. u. 86. szám alatt található az Átmeneti Szállás.
Vásárosnaményban a Rákóczi u. 26. szám alatt üzemel a Hajléktalanok Átmeneti Otthona.
Kisvárdán a Vásártér 10/C. szám alatt üzemel az Átmeneti Szállás.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

