POLICJA.PL
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/187766,Wspolne-dzialania-policji-i-wymiaru-sprawiedliwosci-w-walce-z-nieodpowiedzial
nym.html
2022-01-27, 05:29

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE
W WALCE
PODCZAS

DZIAŁANIA POLICJI I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Z NIEODPOWIEDZIALNYM ZACHOWANIEM
PANDEMII
Data publikacji 26.04.2020

Dzięki skutecznym działaniom ostrołęckiej Policji, Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w
Ostrołęce nieodpowiedzialna mieszkanka powiatu wyszkowskiego najbliższe miesiące spędzi w
areszcie. Kobieta wiedząc, że jest zakażona koronawirusem wybrała się ze swoim mężem na
zakupy do jednego ze sklepów na terenie powiatu ostrołęckiego. Dziś decyzją sądu został wobec
niej zastosowany najsurowszy ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowe aresztowanie na
okres 2 miesięcy. Po raz pierwszy dzięki nowoczesnym systemom teleinformatycznym policji
zarówno przesłuchanie kobiety, jak i posiedzenie sądu odbyło się w formie videokonferencji z
siedziby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
W miniony czwartek policjanci otrzymali informację, że w jednym z lokalnych sklepów na terenie powiatu ostrołęckiego
może przebywać kobieta zarażona koronawirusem. Według ustaleń miała to być 54-letnia mieszkanka powiatu
wyszkowskiego, która z mężem wybrała się na zakupy. Na miejsce natychmiast pojechali ostrołęccy policjanci, którzy
zachowując wszelkie środki ostrożności oraz środki ochrony rozpoczęli czynności. Szybko ustalono, że w sklepie
przebywało 7 osób, natomiast nieodpowiedzialna kobieta została zatrzymana w drodze powrotnej przez policjantów z
Wyszkowa.
Wczoraj 54-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie specjalnie przystosowanym do przebywania w
nim osób zarażonych koronawirusem.
Dziś wykonywane były z nią dalsze czynności procesowe. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie jej zarzutu z art. 165 Kodeksu Karnego dotyczącego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia
wielu osób. Także dziś na wniosek prokuratury decyzją sądu kobieta została aresztowana na okres 2 miesięcy. Czeka ją
również wysoka kara ﬁnansowa. Przestępstwo te jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Po raz pierwszy wszystkie wykonywane czynności z osobą zarażoną koronawirusem łącznie z posiedzeniem sądu, dzięki
systemom teleinformatycznym policji były prowadzone w formie videokonferencji z siedziby ostrołęckich policjantów.
Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i
realizowanie poleceń służb. Nasza samodyscyplina i odpowiedzialność pomoże na zahamowanie rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
Informujemy także, że w każdym takim przypadku będziemy działać stanowczo stosując zasadę zero tolerancji.
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