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POSZUKIWANI WPADLI PODCZAS POLICYJNEJ KONTROLI
SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH, BO NIE ZAŁOŻYLI
MASECZEK
Data publikacji 08.11.2021

Policjanci stale prowadzą kontrole przestrzegania obowiązujących obostrzeń m.in. na terenie
galerii handlowych oraz w środkach transportu zbiorowego, a także innych miejscach, gdzie
gromadzić się mogą spore grupy osób. Wszystko po to, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. Podczas takich właśnie kontroli w ręce mundurowych wpadło dwóch
poszukiwanych przez sąd mężczyzn, którzy byli bez maseczek. Konsekwencją tych kontroli było
zatrzymanie obu mężczyzn i przetransportowanie ich w miejsca, w których powinni przebywać od
dłuższego czasu.

Każdego dnia dolnośląscy policjanci prowadzą wzmożone działania, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania
się Covid-19. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kwestie zasłaniania ust i nosa przez przemieszczające się
osoby, a także codziennie kontrolują osoby objęte kwarantanną i izolacją.
Dzielnicowi z Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście podczas jednej z takich akcji kontrolnych, podjęli interwencję
wobec 36-latka, który szedł w galerii handlowej bez maseczki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,
że mężczyzna ten po sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazał się osobą poszukiwaną w celu doprowadzenia do
aresztu.
Chwilę później wyszło na jaw, że poszukują go sądy z Warszawy i Bydgoszczy, w związku z przestępstwami przeciwko
mieniu, których dopuścił się wcześniej. Teraz mieszkaniec powiatu oleśnickiego, spędzi w areszcie najbliższe 6

miesięcy.
Podobna okoliczności towarzyszyła policyjnej interwencji w Bolesławcu. Tamtejsi funkcjonariusze podczas sprawdzania
obiektów handlowych zauważyli osobę bez obowiązkowej maseczki. Sprawdzając tożsamość mężczyzny, okazało się, że
lekceważenie obostrzeń to nie jedyne przewinienie, jakie ma na swoim koncie 24-latek. Mieszkaniec powiatu
bolesławieckiego był osobą poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości,
ponieważ ma na swoim koncie przestępstwa związane z kradzieżami pojazdów. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt.
Pamiętajmy, że wprowadzane obostrzenia mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nieprzestrzeganie ich
może narazić na utratę zdrowia lub życia nie tylko nas samych, ale również naszych bliskich i osoby trzecie.
Dlatego też w trosce o zdrowie mieszkańców naszego województwa, policjanci sukcesywnie sprawdzają i sprawdzać
będą nadal, czy są przestrzegane zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niestety
każdego dnia funkcjonariusze ujawniają kolejne przypadki nieodpowiedzialnych zachowań i w związku z tym podejmują
prawem przewidzenie środki.
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