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KOPERTY ŻYCIA DLA SENIORÓW - "DZIELNICOWY BLIŻEJ
NAS"
Data publikacji 14.03.2017

Zgodnie z ideą programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi przekazali seniorom kilkadziesiąt
„Kopert życia”. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i
polega na umieszczeniu w przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie
zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych. Spotkania były
także okazją do przekazania informacji na temat "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" i
funkcjonowania aplikacji "Moja Komenda".
Dzisiaj tarnogórscy dzielnicowi zgodnie z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas” w swoich rejonach służbowych
spotykali się z osobami przewlekle chorymi, starszymi i samotnymi. Odwiedzili również Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarnowskich Górach, gdzie codziennie spotyka się gro seniorów z terenu całego miasta. Dzielnicowi
przekazali seniorom kilkadziesiąt „Kopert życia”.
Nowa inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa starszych mieszkańców miasta. Skierowana właśnie do seniorów
akcja „Koperta życia”, polega na umieszczeniu w oznakowanej kopercie karty zawierającej m. in. informacje na temat
przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych. Tak
wypełnioną kopertę należy umieścić w lodówce czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo
dostępne. Policjanci omówili jak działają służby ratownicze podczas ratowania życia i uświadamiali seniorów, jak duże
znaczenie w takich sytuacjach ma czas.
Dysponujący kopertą życia medycy i policjanci, niemal natychmiast uzyskują podstawowe dane o osobie oraz
informacje o jej stanie zdrowia. W wielu sytuacjach te kilka chwil może przyczynić się do uratowania ich życia. Po
przedstawieniu celu akcji i omówieniu najważniejszych kwestii związanych z wypełnieniem druku, policjanci pomagali
seniorom wypełnić blankiety znajdujące się w kopercie życia. Spotkania były także okazją do przekazania informacji na
temat "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania aplikacji "Moja Komenda".
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