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Dyżurny strzeleckiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie od wystraszonych lokatorów
jednego z bloków. Ktoś wywiesił ogłoszenie, że wśród mieszkańców są osoby zarażone
koronawirusem i cały budynek będzie odkażany. Policjanci szybko wyjaśnili niepokojącą sytuację
- nikt z mieszkańców nie był objęty kwarantanną, a ogłoszenie było fałszywe. Osoba, lub osoby
odpowiedzialne za ten wybryk, muszą się teraz liczyć z konsekwencjami.
W sobotę dyżurny strzeleckiej komendy odebrał telefon od zaniepokojonych mieszkańców jedego z bloków w mieście.
Według zgłoszenia, ktoś na drzwiach do klatki schodowej wywiesił kartkę z informacją, że część lokatorów jest
zarażona koronawirusem. Właśnie z tego powodu, cały blok miał zostać odkażony. Mieszkańcy mieli zakaz wychodzenia
z mieszkań i wchodzenia na korytarz. Osoby które były na zewnątrz musiały już tam zostać. Dodatkowo, pod treścią
była pieczątka z napisem "spółdzielnia mieszkaniowa", co miało uwiarygodnić alarmujące ogłoszenie.
Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zaczęli wyjaśniać tą niecodzienną sprawę. Szybko okazało się, że informacja
nie pochodzi od autentycznej spółdzielni mieszkaniowej, a żaden z lokatorów nie jest poddany kwarantannie.
Funkcjonariusze sﬁngowane ogłoszenie zabezpieczyli do materiałów sprawy. Osobie lub osobom odpowiedzialnym za ten
wybryk, grozi kara wysokiej grzywny - nawet do 5 000 złotych - lub ograniczenia wolności.
W związku z panującym zagrożeniem oszuści wymyślają coraz to nowsze metody. Jedną z nich jest
informowanie lokatorów, że w sąsiednim mieszkaniu wykryto koraonawirusa i lokale w pobliżu należy
odkazić. W momencie kiedy tacy oszukani właściciele opuszczają mieszkania, oszuści "czyszczą"
nieruchomość z wszystkich cennych rzeczy i pieniędzy.
Aktualna sytuacja wymaga od nas w sposób szczególny rozsądnego i odpowiedzialnego zachowania. Wywieszanie tego
typu ogłoszeń jest niezgodne z prawem. Wywoływanie niepotrzebnej paniki lub interwencji służb, może mieć poważne
konsekwencje. Tworzenie fake newsów lub wykorzystywanie pandemii do straszenie czy naigrywania się z innych, jest
godne potępienia.

