APEL DO MIESZKAŃCÓW
GMINY CZYŻE
Mając na względzie okres chłodów zimowych, szczególnie niebezpieczny dla osób
bezdomnych, ubogich i samotnych apelujemy o natychmiastowe zgłaszanie pod numer
„112” wszelkich przypadków osób wymagających pomocy.
Zdecydowana większość z nas jest do mrozów odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy,
którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy
różne sytuacje losowe - nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Nie przechodźmy obok tych
osób, które w mroźne dni oraz noce przebywają bez dachu nad głową. Jeden telefon może
uratować ludzkie życie.
Szczególnej uwagi wymaga na pewno także sytuacja osób starszych, samotnych, które nie są
w stanie przetrwać tego trudnego okresu.
Interesujmy się swoimi sąsiadami! Jeśli mamy takie możliwości - pomagajmy sami swoim
sąsiadom. Zapukajmy do drzwi tam gdzie podejrzewamy, że nasza pomoc może się przydać.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się do mieszkańców Gminy
Czyże z apelem, aby nie przechodzili obojętnie obok osób potrzebujących, i zgłaszali
wszystkie przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub
telefonicznie pod numerem 85 655 44 19 jak również pracownikom innych instytucji
zobligowanych do udzielenia pomocy. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie pod numer
alarmowy 112 wszelkich przypadków osób wymagających pomocy w szczególności osób
bezdomnych będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
pozbawionych schronienia.
Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w
miarę naszych możliwości, bo może powodem ich trudnej sytuacji jest tylko np.
nieumiejętność zakupu opału, nieszczelne drzwi czy okna, albo awaria systemu grzewczego,
którą łatwo usunąć, a jeśli pomoc przerasta nasze możliwości, poinformujmy ww. służby.
Reagujmy nawet wtedy, gdy widzimy na ulicy, w rowie, czy gdzieś pod drzewem siedzące
lub leżące osoby, będące pod wpływem alkoholu. Niestety, to one są najczęściej ofiarami
mrozów. Wszystkie krajowe przypadki śmierci osób z powodu wychłodzenia organizmu to
przede wszystkim osoby pijane, w tym młode i zdrowe.
Dlatego też szczególnie apeluję do osób nadużywających alkoholu, by zachowały kontrolę
oraz nie wystawiały na próbę wrażliwości społecznej innych ludzi, zwłaszcza, że zaśnięcie
lub zasłabnięcie poalkoholowe może się zdarzyć w miejscu, w którym nikt się na czas nie
pojawi.
Wyrażam przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na
działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć
nieszczęśliwych następstw zimy.
Anna Stankowska kierownik GOPS w Czyżach

