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POLICJA WSPIERA W UTRZYMANIU KWARANTANNY W
POLSCE
Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową.
Umundurowani policjanci wspierając służby sanitarne będą przynajmniej raz na dobę sprawdzać,
czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane
informacje będą przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się odbywać
w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego
telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym
miejscu - bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z
policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom jak i osobom objętym
kwarantanną.
Każdy pacjent objęty kwarantanną domową musi być odpowiedzialny i nie narażać
innych na ryzyko. Przypominamy, że złamanie kwarantanny podlega karze.
Funkcjonariusze, którzy będą sprawdzali miejsce pobytu osób przebywających w
kwarantannie domowej nie będą mieli z nimi bezpośredniego kontaktu, nie będą
wchodzić do domu czy mieszkań. Zawsze będą to umundurowani policjanci, którzy
wcześniej w miarę możliwości w pierwszej kolejności będą kontaktowali się
telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości
umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu — by
potwierdzić, że dana osoba jest w domu i zapytać, czy potrzebują pomocy lub
wsparcia.
Rozwiewając wątpliwości co do wyposażenia funkcjonariuszy w specjalne stoje ochronne, przypominamy, że wyposażeni
są w nie funkcjonariusze czy ratownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi, czy badanymi. W
każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną policjanci będą
postepować zgodnie z wytycznymi inspektorów sanitarnych. Z kolei w przypadku kontroli autobusów itp. w specjalne
uniformy wyposażeni są Ci funkcjonariusze, którzy wchodzą do autobusów i mają bezpośredni kontakt z przewożonymi
osobami.
Apelujemy o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!
Infolinia NFZ dotycząca koronowirusa: 800-190-590.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem
zakażenia koronawirusem informujemy,
iż wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

KWP w Opolu: Opolscy policjanci sprawdzają miejsca kwarantanny ►
KWP w Łodzi: Pozostań w domu – nie naruszaj kwarantanny! ►
KWP w Krakowie: Małopolscy policjanci kontrolują przestrzeganie warunków kwarantanny domowej ►
KWP w Lublinie:
Cały czas na służbie, gotowi nieść pomoc ►
Wspólne kontrole miejsc kwarantanny ►
Policjanci wspierają służby sanitarne w utrzymaniu kwarantanny na Lubelszczyźnie ►
KWP w Bydgoszczy: Sprawdzenia osób objętych kwarantanna bezpieczne także dla policjantów ►
KWP we Wrocławiu:
Policjanci apelują o unikanie skupisk ludzkich i pozostanie w domach ►
Dolnośląscy policjanci kontynuują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ►
Działania wrocławskich policjantów w stanie zagrożenia epidemicznego ►
KWP w Radomiu:
#Zostanwdomu, my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo ►
Apel mazowieckich policjantów słychać z radiowozów i widać na bilbordach ►
KWP w Katowicach: Pomagają i chronią - wystarczy zadzwonić ►
KWP w Rzeszowie: Wspieramy służby sanitarne w utrzymaniu kwarantanny na Podkarpaciu ►
KWP w Olsztynie: Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do zaleceń ►
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