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ZAGINIONA 76-LETNIA SENIORKA ODNALEZIONA PONAD 360
KM OD DOMU
Data publikacji 30.11.2020

Dzięki czujności i zaangażowaniu wyszkowskich policjantów zaginiona 74-latka bezpiecznie traﬁła
pod opiekę rodziny. Seniorka została odnaleziona ponad 360 km od swojego domu. Była
zmęczona i zmarznięta. Na zimnym powietrzu przebywała dobę.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie pod koniec minionego tygodnia w trakcie patrolu jednej z ulic
zauważyli starszą i zagubioną kobietę. Mundurowi postanowili sprawdzić, czy seniorka nie potrzebuje pomocy. W trakcie
rozmowy okazało się, że kobieta przyjechała do Wyszkowa, aż z Poznania. Seniorka chciała odwiedzić brata, ale nikogo
nie zastała w jego domu. Była zmarznięta i zmęczona, ponieważ na dworze przebywała już dobę. Po sprawdzeniu w
policyjnych systemach okazało się, że 76-latka jest poszukiwana przez funkcjonariuszy z Wielkopolski. Kobieta wyszła z
domu w środę, 25 listopada, br. - nikomu nic nie mówiąc. Policję o zaginięciu zawiadomiła zmartwiona rodzina, która
nie wiedziała, co się mogło stać. Policjanci patrolówki zaopiekowali się kobietą. O odnalezieniu kobiety natychmiast
zostali powiadomieni jej najbliżsi, którzy zaopiekowali się 76-letnią poznanianką.
Każdego roku w Polsce zgłaszanych jest około 1700 zaginięć osób powyżej 65. roku życia. Zaginięcie starszej osoby
wiąże się z wyższym ryzykiem utraty życia czy zdrowia, niż w przypadku osób dużo młodszych, w sile wieku.
Dlatego policjanci kolejny raz apelują do członków rodzin, aby wzmóc czujność nad osobami starszymi. Proﬁlaktyką dla
wielu niebezpiecznych sytuacji, na które mogą być narażeni nasi seniorzy, będzie zaopatrzenie naszego bliskiego w
akcesoria mogące na przykład ułatwić ustalenie miejsca jego przebywania czy przynajmniej identyﬁkację w przypadku
odnalezienia przez służby. Można osobie starszej sprezentować zegarek z funkcją gps, zadbać, aby zawsze miała przy
sobie telefon komórkowy, włożyć do kieszeni kartkę z adresem i numerem kontaktowym (najlepiej wszyć w ubranie
tak, aby nie została zgubiona lub wyrzucona). Proste rozwiązania i odrobina wyobraźni mogą oszczędzić wiele
niepotrzebnego stresu i cierpienia. Nie bądźmy obojętni wobec starszych osób w naszym otoczeniu. Zadbajmy o ich
godną i bezpieczną starość.
(KWP zs. w Radomiu / kp)

