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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W PRAKTYCE
Data publikacji 14.04.2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – czyli narzędzie, które pomaga policjantom w
codziennej służbie, a mieszkańcom daje możliwość szybkiego przekazywania informacji o
zdarzeniach wpływających na bezpieczeństwo. Mundurowi korzystając z tych informacji
codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują zagrożenia. Pomóż
nam dbać o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny – korzystaj z aplikacji: KRAJOWA MAPA
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.
Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością.
Mieszkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy możemy skutecznie
zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Dziękujemy i
zachęcamy do korzystania z tego narzędzia.
Na dzień 13 kwietnia 2017 roku, w województwie pomorskim, zgłoszono łącznie 14061 zagrożeń, z czego potwierdzono
3143. W statusie „weryﬁkacja” pozostawało 315 zagrożeń, a zgłoszeń w statusie „nowe” było 48. Najwięcej zgłoszeń
dotyczy kategorii: „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych” i
„nieprawidłowe parkowanie”.
Warto podkreślić, że przez to innowacyjne narzędzie każdy obywatel, może mieć możliwość aktualizacji informacji na
mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w regionie i nie
tylko. Następnie Policja te sygnały weryﬁkuje. Jeśli informacje się potwierdzają, policjanci wprowadzają je wprost na
mapę. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdują się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych
szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli. Dzięki takiej współpracy z mieszkańcami Pomorza możemy
skutecznie zadziałać nawet w sytuacji gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas.
Policjanci codziennie podejmują interwencje, które wpływają na bezpieczeństwo, oto kilka przykładów działania Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:
Nieprawidłowe parkowanie – Gdynia
Przekraczanie prędkości – Sztum
Przekraczanie prędkości – Chojnice
Kłusownictwo – Kwidzyn

Przekraczanie prędkości – Puck
Nieprawidłowe parkowanie – Sopot
Akty wandalizmu – Kwidzyn
Dzikie wysypiska śmieci – Słupsk

UWAGA! Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z
numerów alarmowych 112, 997.Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.Każde naniesione na mapę zagrożenie
wywoła odpowiednią reakcję Policji.
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