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POLICJANCI URATOWALI MĘŻCZYZNĘ, ZDĄŻYLI W OSTATNIEJ
CHWILI
Data publikacji 30.09.2020

Gdańscy policjanci uratowali 38-letniego mieszkańca Gdańska, który próbował odebrać sobie
życie. Mundurowi w ostatniej chwili przecięli zaciśniętą na jego szyi opaskę zaciskową.
Mężczyzna żyje i jest pod opiekę lekarzy.
Wczoraj o godz. 13.00 dyżurny gdańskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie, że mężczyzna chce odebrać sobie
życie. Zgłoszenie uzupełniła informacja o lokalizacji samochodu, w którym miał siedzieć.
Pod podany adres natychmiast został skierowany najbliższy patrol. Policyjni wywiadowcy szybko dojechali w miejsce, w
którym miał się znajdować samobójca. Tam zauważyli toyotę, a w niej siedzącego nieruchomo mężczyznę. Policjanci nie
mieli wątpliwości, że to samochód, o którym przekazano informacje w zgłoszeniu. Funkcjonariusze podbiegli do toyoty i
zauważyli, że mężczyzna siedzący na fotelu kierowcy ma zaciśnięta na szyi plastikową opaskę zaciskową. Miał mocno
zaczerwienioną twarz i nie mógł oddychać. Policjanci nie mogli otworzyć zamkniętych od wewnątrz drzwi samochodu i
gdy już chcieli zbić szybę, mężczyzna ostatkiem sił zdołał jeszcze je odblokować. Funkcjonariusze natychmiast
wyciągnęli mężczyznę z samochodu i przy pomocy noża rozcięli zaciśniętą na jego szyi opaskę zaciskową. Opaska był
tak mocno zaciśnięta, że bardzo utrudniała wprowadzenie pod nią ostrza noża. Po jej zdjęciu mężczyzna zaczął
swobodnie oddychać.
Funkcjonariusze wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Zanim uratowany 38-letni mieszkaniec Gdańska
traﬁł pod opiekę lekarzy, powiedział policjantom, że nie zdołałby się sam uratować, ponieważ nie miałby czym przeciąć
opaski.
Policyjni proﬁlaktycy przypominają i apelują:
Jeżeli spotykasz kogoś I widzisz, że jest smutny, przygnębiony, jego zachowanie jest niepokojące i podejrzewasz, że
chce zrobić sobie krzywdę, to zapytaj, jak możesz mu pomóc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się
przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach
ogromne znaczenie ma czas.
Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 58 511 01 21.

