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OJCIEC POZOSTAWIŁ MAŁE DZIECKO W SAMOCHODZIE.
POLICJA I POGOTOWIE JUŻ PO CHWILI BYŁY NA MIEJSCU
Data publikacji 31.07.2019

We Wrocławiu na ul. Hallera świadkowie zwrócili uwagę na dziecko pozostawione w
samochodzie. Już chwilę po zgłoszeniu na miejsce wrócił ojciec. Tłumaczył później policjantom,
że wyszedł tylko na moment. Teraz śledczy badają czy mogło dojść do narażenia zdrowia
dziecka. Pamiętajmy o tym, by tak jak w tym przypadku, informować służby o każdej sytuacji, w
której jesteśmy świadkiem zagrożenia dla czyjegoś życia i zdrowia.
Dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu otrzymali zgłoszenie o dziecku, które jest zamknięte
w samochodzie. Pojazd był zaparkowany przy ul. Hallera we Wrocławiu. Tylne szyby w osobowym renault były
uchylone, a wewnątrz pojazdu spało małe dziecko. Zgłoszenie na policję w tej sprawie wpłynęło tuż przed godziną
13:00, czyli w porze największych upałów. Ojciec dziecka przy aucie zjawił się dość szybko. 27-latek tłumaczył później
policjantom, że wyszedł raptem na 5 minut do pobliskiego sklepu.
Obecny na miejscu Zespół Pogotowia Ratunkowego podjął jednak decyzję o proﬁlaktycznym przewiezieniu 10miesięcznego dziecka do szpitala. Tam po badaniu, lekarz określił stan dziecka jako dobry. Niemowlę pozostało w
szpitalu na obserwacji, jednak z innych przyczyn, niż przebywanie w samochodzie.
Policjanci o zdarzeniu powiadomili dyżurującego prokuratora. Po zasięgnięciu opinii biegłego i po zebraniu dokumentacji
medycznej możliwe będzie określenie, czy mężczyzna popełnił przestępstwo narażenia na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Dziecko, szczególnie niemowlę, jest całkowicie zależne od swoich opiekunów. Nie jest w stanie samodzielnie ochronić
się przed niebezpieczeństwem, dlatego słowo „odpowiedzialność” odmieniane jest przy okazji rodzicielstwa przez
wszystkie przypadki. Każdy rodzic powinien instynktownie i zupełnie naturalnie troszczyć się o swoje dziecko, szkoda,
że niektórym trzeba o tym przypominać.
Pamiętajmy, aby informować służby ratunkowe o każdym przypadku, w którym zagrożone może być czyjeś życie lub
zdrowie.
(KWP we Wrocławiu/aj)

