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PODZIĘKOWANIE DLA BIERUŃSKICH DZIELNICOWYCH
Data publikacji 06.10.2020

Kontrole osób objętych kwarantanną to od pewnego czasu dla policjantów stałe zadanie podczas
służby. Mundurowi codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach i
stosują się do decyzji i zaleceń służb sanitarnych. Kwarantanną objęci też są najmłodsi
członkowie rodzin. Dla dzieci wizyty policjantów to urozmaicenie dnia i osobliwe przeżycia.
Wdzięczność wobec dzielnicowych „za codzienną troskę i życzliwy uśmiech” wyraziła jedna z
bieruńskich rodzin, która przebywała na kwarantannie. Policjanci otrzymali wykonaną przez
milusińskich laurkę. Za ten miły gest bardzo dziękujemy.
Od pewnego czasu wszyscy razem walczymy z koronawirusem. Naszym wspólnym celem jest zatrzymanie
rozprzestrzeniania się COVID-19. Policjanci między innymi sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w
domach i stosują się do decyzji i zaleceń służb sanitarnych. Wszystkie kontrole odbywają się w sposób wykluczający
możliwość kontaktu ﬁzycznego policjantów z osobą objętą kwarantanną. Kontrolowane osoby najczęściej wyglądają
przez okno lub wychodzą np. na balkon po to, by funkcjonariusze mogli je zobaczyć i potwierdzić stosowanie się do
kwarantanny domowej. Podczas kontroli i rozmowy, policjanci pytają osoby kontrolowane o samopoczucie oraz czy
potrzebują jakiejkolwiek pomocy.
Kwarantanną objęci są też najmłodsi członkowie rodzin. Dzieci pomimo młodego wieku zdają sobie sprawę z tego, że w
tym trudnym okresie policjanci każdego dnia narażają się dla wspólnego dobra. Cieszy fakt, że codzienna służba jest
ciepło odbierana przez mieszkańców, czego dowodem jest ostatnie podziękowanie skierowane do bieruńskich
mundurowych. W otrzymanej laurce dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami podziękowali dzielnicowym z rejonu Bierunia
za codzienną troskę podczas kwarantanny, a także za życzliwy uśmiech. Warto dodać, że podczas kontroli tej rodziny
przebywającej na kwarantannie, dzielnicowi wielokrotnie spotykali się z miłymi pozdrowieniami w formie rysunków,
wystawianych przez dzieci do okna.
Okazuje się, że na pozór niewielki gest może mieć naprawdę ogromne znaczenie dla policjantów. To nie tylko dawka
uśmiechu, ale również wielka satysfakcja z działania.
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