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KOLUSZKOWSCY POLICJANCI NA STRAŻY PRZESTRZEGANIA
OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ
Od 10 października 2020 roku zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące walki z
koronawirusem. Koluszkowscy policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają nowych
przepisów. W miejscach ogólnodostępnych, sklepach, skwerach, ulicach, dworcach PKP zwracają
uwagę na to czy społeczeństwo zasłania usta i nos. Tylko w ostatniej dobie na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego podjęto 55 interwencji, z czego aż połowa dotyczyła nieprzestrzegania
wprowadzonych obostrzeń. Dla mundurowych najważniejsza jest ochrona zdrowia i życia
mieszkańców.
Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem nie będzie tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy. Od 10
października 2020 roku na terenie całego kraju obowiązują nowe przepisy, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Koluszkach sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do wprowadzonych zaleceń zakrywania ust i nosa w miejscach
ogólnodostępnych. Stróże prawa patrolują ulice miasta, sprawdzają placówki handlowe, skwery, dworce PKP i przystanki
autobusowe. Podejmują interwencje wszędzie tam gdzie nieodpowiedzialne osoby nie dbają o zdrowie i życie nie tylko
swoje ale też innych. Funkcjonariusze po raz kolejny udowadniają, że służą ludziom! W kontaktach ze społeczeństwem
ostrzegają mieszkańców przed zagrożeniem oraz informują o nakazach i zakazach związanych z walką z wirusem
Covid-19
Policjanci apelują aby pamiętać przede wszystkim o zachowaniu dystansu społecznego i ograniczeniu kontaktów
międzyludzkich. Zasłanianie ust i nosa oraz właściwa higienia może zmniejszyć ryzyko zarażenia się wirusem. Działania
jakie podejmują koluszkowscy policjanci mają przede wszystkim na celu ochronę życia i zdrowia naszych mieszkańców i
zwiększenie ich bezpieczeństwa podczas panującej epidemii.
To, czy wygramy walkę z panującą epidemią, zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszej odpowiedzialności
nie tylko za siebie ale też za innych. To właśnie ten moment aby każdy zrozumiał jak ważne jest
przestrzeganie wprowadzonych zaleceń!
Tylko w ostatniej dobie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zostało podjętych aż 55 interwencji z czego połowa
z nich dotyczyła nieprzestrzegania wprowadzonych obostrzeń. Policjanci nie musieliby interweniować i nakładać kar,
gdyby tylko każdy z nas stosował się do wprowadzonych zaleceń.

