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Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLENIE MUNDUROWYCH Z OPP PODCZAS
ZABEZPIECZANIA PRZEJAZDU KIBICÓW
Wczoraj, tj. 20 kwietnia br. na terenie PKP w Szczecinie odbyło się szkolenie taktyczne Oddziału
Prewencji Policji, którzy udoskonalali swoje umiejętności w zakresie zabezpieczenia przejazdu
kibiców pociągami. Ćwiczenia obserwowali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy również
angażowani są w sytuacjach zagrożenia ładu i porządku podczas przejazdu pasażerów linii
kolejowych.
W ćwiczeniach brało blisko 70 policjantów z OPP w Szczecinie. Ich szkolenie obserwowali funkcjonariusze SOK oraz
kadra kierownicza z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego, na terenie których również odbywają się
przejazdy uczestników imprez sportowych.
Mundurowi doskonalili swoje umiejętności podczas zapewnienia bezpieczeństwa na dworcach kolejowych, stacjach, czy
też wewnątrz pociągu. Funkcjonariusze ćwiczyli symulację działań policyjnych min. podczas zabezpieczenia przejazdu
kibiców środkami PKP, monitorowania zachowań tej grupy oraz natychmiastową i skuteczną interwencję wobec osób
zakłócających ład i porządek innym pasażerom.
Ćwiczenia praktyczne objęły również zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji pasażerów podczas
zagrożenia bezpieczeństwa np. pożaru pociągu oraz wypracowanie algorytmu postępowania w przypadku
odseparowywania i zatrzymywania agresywnych osób. Miały one również na celu doskonalenie dotychczasowej
współpracy i wymiany informacji z kierownikiem pociągu, konduktorami i funkcjonariuszami SOK podczas reagowania
policjantów na tego typu zgłoszenia.
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie w ramach codziennej służby pracują na " tzw. pierwszej linii", pełnią
służbę patrolową na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim biorą udział w
zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez, w tym meczów, zgromadzeń i protestów. Często w tym celu oddelegowywani
są do ościennych województw, do Warszawy, gdzie wspierają w działaniach swoich kolegów.
Służba funkcjonariuszy, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa m.in. imprez sportowych ma duży wpływ na
poczucie bezpieczeństwa szczególnie ich uczestnikom. Mundurowi nieustannie się szkolą, aby skutecznie i profesjonalnie
reagować na róznego rodzaju zagrożenia.
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