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KOLUSZKOWSCY POLICJANCI W WALCE Z COVID-19
Koluszkowscy policjanci apelują: wszyscy możemy mieć wpływ na zmniejszenie liczby zarażeń
poprzez swoje odpowiedzialne zachowanie! Tylko odpowiedzialność i zdrowy rozsądek może
zahamować rozprzestrzenianie się choroby. Koluszkowscy policjanci codziennie kontrolują
przestrzeganie wprowadzonych przepisów. Apelują do mieszkańców o stosowanie się do
panujących obostrzeń. Dzisiaj pojawili się na stacji PKP i w pociągach aby sprawdzić jak
pasażerowie stosują się do wprowadzonych zaleceń. Zachowanie między sobą 2 - metrowego
dystansu oraz używanie maseczek ochronnych to priorytet w walce z szalejącą epidemią.
Koluszkowscy dzielnicowi każdego dnia rozpoczynając służbę przede wszystkim zwracają uwagę na stosowanie się
mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do panujących obostrzeń. Szczególnie kiedy w woj. łódzkim współczynnik
reprodukcji wirusa wynosi aż R=2,09. To najwyższy współczynnik w całym kraju z podziałem na województwa. Według
ministerstwa zdrowia w całej Polsce wskaźnik R wskazuje 1,11.
Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jak i nas samych i naszych rodzin jest najważniejsze powtarzają
mundurowi. Noszenie maseczek ochronnych i zachowanie społecznego dystansu przede wszystkim w miejscach
publicznych jest bardzo istotne. Dzisiaj koluszkowscy dzielnicowi poświęcili służbę na kontrolowanie pociągów, stacji PKP
w Koluszkach gdzie zwracali uwagę na podróżujących i ich stosowanie się do panujących przepisów sanitarnych.
Policjanci podróżowali też pociągami na odcinku Koluszki - Bedoń, Bedoń - Koluszki, gdzie mogli spotkać się z każdym
z pasażerów i skontrolować jak wygląda bezpieczeństwo podróżujących, jak również pracowników kolei. Tylko zdrowy
rozsądek i odpowiedzialne zachowanie za siebie a przede wszystkim za innych może zahamować rozprzestrzenianie się
koronawirusa.
Epidemia trwa w naszym kraju już od kilku miesięcy, niestety wiele osób nadal nie przestrzega obowiązku zasłaniania
ust i nosa w miejscach publicznych.
Łącznie stróże prawa skontrolowali ponad 100 osób i pouczyli 48 mieszkańców w zakresie przestrzegania zaleceń
zakrywania ust i nosa. W tym samym czasie policjanci w Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu kontorlowali placówki
handlowe i komunikację publiczną.

