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Trwa policyjna operacja związana z ujawnieniem w województwie lubuskim ognisk ptasiej grypy.
Całodobowo trwają intensywne działania lubuskich policjantów wspomaganych funkcjonariuszami
Oddziałów Prewencji z kraju. Liczne eskorty pojazdów ciężarowych do punktów utylizacji,
kontrolowanie pojazdów pod kątem przewożonych ładunków czy partole przy matach
dezynfekujących to tylko niektóre czynności, z którymi nieustannie mierzą się policjanci.
To już dwudziesty dzień walki służb z wirusem ptasiej grypy, który ujawniono w województwie lubuskim już w czterech
punktach. Kilkanaście posiedzeń sztabu kryzysowego zarówno w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, jak i wiele spotkań
sztabowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ma za zadanie wypracowanie najlepszych wariantów
działań służb podległych Wojewodzie Lubuskiemu w walce z wirusem. Te działają prężnie i całodobowo. Kiedy jedni
funkcjonariusze przygotowują się do zakończenia służby, inni są już w pełni gotowi do jej kontynuacji. Całodobowa
rotacja możliwa jest dzięki wsparciu lubuskich stróżów prawa przez Komendę Główną Policji funkcjonariuszami
Oddziałów Prewencji Policji z kraju. Policjanci z poznańskich oddziałów po intensywnych czynnościach na Ziemi
Lubuskiej wrócili już do Wielkopolski, ale na ich miejsce już przybyli funkcjonariusze ze Szczecina, którzy aktywnie
włączają się w tę niełatwą służbę.
Dzięki zaangażowaniu tych policjantów możemy mówić o wzorowym realizowaniu wytycznych zawartych w
Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego. Sprawdzanie egzekwowania regulacji prawnych m.in. zakazów wwozu, wywozu
czy przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących ma zasadnicze znaczenie w skutecznej walce z wirusem.
Niedopuszczenie jego rozprzestrzeniania jest bardzo istotne. Jest to możliwe właśnie dzięki dokładnym kontrolom
policjantów.
W minionych tygodniach policjanci skontrolowali blisko 3000 pojazdów ciężarowych i niemal 1000 osobówek. Specjaliści
ruchu drogowego zaangażowani w eskortę pojazdów transportujących martwy drób do utylizacji wykonali już 18
konwojów specjalnych eskortując łącznie przejazd ponad 50 pojazdów ! Zagwarantowali tym samym bezpieczny
przejazd tych pojazdów do Śmiłowa /woj. wielkopolskie/, Olszówki /woj. kujawsko – pomorskie/ oraz Ciepielówka /woj.
lubuskie/ gdzie mieszczą się zakłady utylizacyjne. To setki kilometrów podczas których nie można sobie pozwolić nawet
na drobny błąd.
Walka z wirusem trwa, ale dzięki pracy wszystkich służb neutralizacja skutków tej choroby przebiega sprawnie. To
wielka operacja, która mobilizuje podmioty za nie odpowiedzialne. Sztab Policji w Komendzie Wojewódzkiej bezustannie
zbiera i wysyła sygnały, które traﬁają do wszystkich policjantów. Synchronizacja zadań przy uczestnictwie tak wielu
podmiotów - także spoza regionu - sprawia, że plan działań musi być notorycznie uaktualniany. Ale doświadczenie
policjantów biorących udział w koordynowaniu tej operacji gwarantuje jej sukces. Wszystkim nam zależy, aby działania
te były efektywne i zakończyły powstałą w województwie lubuskim sytuację kryzysową. Ale na to oprócz
profesjonalizmu wymaga i czasu.
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