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POLICJANCI ODNALEŹLI 7-LATKA
Data publikacji 11.05.2020

Gdańscy policjanci szukali 7-letniego chłopca, który zgubił się podczas przejażdżki rowerem.
Dziecka szukali policjanci oraz żołnierze WOT. Zostało odnalezione po kilkudziesięciu minutach
całe i zdrowe.
Wczoraj, 10.05.2020 r., po godz. 18.00, policjanci z komisariatu Policji w Nowym Porcie odebrali zgłoszenie o zaginięciu
7-letniego chłopca. Dziecko jechało za swoją mamą ścieżką rowerową od strony Sopotu w kierunku Brzeźna. Gdy w
okolicy mola na granicy Przymorza i Brzeźna mama kontrolnie odwróciła się, aby sprawdzić czy chłopiec jedzie za nią,
zauważyła, że dziecka nie ma. Kobieta zawiadomiła służby, które natychmiast zaczęły poszukiwania. Policjanci z
komisariatów w Nowym Porcie oraz na Przymorzu w pierwszej kolejności zaczęli sprawdzać drogę, którą jechał chłopiec
oraz boczne ścieżki leśne, parki, place zabaw i deptaki. Podczas poszukiwań funkcjonariusze wykorzystali urządzenia
nagłaśniające w radiowozach. Policjanci sprawdzili kilka adresów, pod które mógł pojechać zagubiony 7-latek. Dyżurny
komisariatu natychmiast przekazał informację o rysopisie dziecka do korporacji taxi oraz poprzez centralę do
motorniczych tramwajów i kierowców autobusów miejskich.
W poszukiwaniach brało udział kilkudziesięciu policjantów z gdańskich komisariatów i Oddziału Prewencji Policji w
Gdańsku oraz żołnierze WOT. Podczas poszukiwań funkcjonariusze wykorzystali urządzenia nagłaśniające w radiowozach.
Tuż po godz. 19.00 jeden z policyjnych patroli odnalazł chłopca całego i zdrowego, na ścieżce dla pieszych w okolicy
ul. Obrońców Wybrzeża.
Policjanci apelują o rozsądek i nadmierną ostrożność, jeżeli chodzi o dzieci w miejscach zatłoczonych.
Warto na czas wycieczki bądź spaceru wyposażyć dziecko w opaskę na rękę z numerem telefonu rodzica
lub opiekuna. Powiedz również swojemu dziecku gdzie oraz w jaki sposób ma szukać pomocy, gdy się
zgubi.
Gdy dziecko się zagubi:
Nie trać czasu na szukanie dziecka na własną rękę. Natychmiast zawiadom Policję, ratowników WOPR-u.
Zaangażuj też w poszukiwania innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli malec zgubi się w sklepie, na
dworcu itd. zgłoś to ochronie, by jak najszybciej rozpoczęto monitorowanie wyjść i ogłoszono komunikat.
(KWP w Gdańsku / mw)

