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POLICJANT I STRAŻAK URATOWALI DZIECKO...POD OKIEM
KAMERY TELEWIZYJNEJ
Funkcjonariusze przerwali relację dla jednej ze stacji telewizyjnych w związku z wypadkiem
drogowym zaistniałym na drodze krajowej nr 10 w Lubiczu koło Torunia gdy nagle w pobliżu
tego miejsca zatrzymał się samochód, z którego wybiegła kobieta krzycząc, że jej dziecko się
dusi. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom
funkcjonariuszy wszystko skończyło się szczęśliwie. Dziecko odzyskało normalny oddech, a
obsługa karetki zabrała 9-miesięcznego Tymona na konsultacje.
Dziś przed południem w Lubiczu pod Toruniem na drodze krajowej nr 10 przewrócił się tir. Funkcjonariusze z ruchu
drogowego z Torunia niezwłocznie udali się na miejsce. Po czynnościach związanych z wypadkiem drogowym
funkcjonariusze nagrywali swoje relacje tego, co się zdarzyło na drodze, dla jednej ze stacji telewizyjnych. W pewnym
momencie w pobliżu tego miejsca zatrzymał się samochód, z którego wybiegła kobieta wzywając pomocy i krzycząc, że
jej dziecko się dusi.
Widząc to mł.asp. Rafał Dorobek z toruńskiej drogówki natychmiast przerwał wywiad i wspólnie ze strażakiem asp.
Krzysztofem Szychulskim z JRG nr 3 w Toruniu i innymi strażakami ruszył w stronę wzywającej pomocy. Drugi policjant
w tym czasie wezwał pogotowie ratunkowe.
Strażak był pierwszy przy dziecku, ułożył je głową w dół i wspólnie z kolegami wykonał uderzenia miedzy łopatki, które
nie przyniosły oczekiwanego efektu. Policjant dostał się pod chłopca, włożył mu palce do buzi i wyciągnął folię, którą
zadławił się maluch. Po chwili wszystko wróciło do normy. Dziecko odzyskało normalny oddech, a obsługa karetki
zabrała 9-miesięcznego Tymona na konsultacje.
Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy wszystko skończyło się szczęśliwie.
Mł.asp. Rafał Dorobek od 10 lat służy w Policji, od początku w ruchu drogowym. Policjanci tego pionu często udzielają
pomocy rannym w wypadkach, stąd ich wiedza i umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej
poszkodowanym.
Materiał ﬁlmowy prezentujemy dzieki uprzejmości TVP Oddział Bydgoszcz.
(KWP w Bydgoszczy / mg)

Opis ﬁlmu: Policjant i strażak uratowali dziecko
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.89 MB)

