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DEBATA Z SENIORAMI W RUMI O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM I OSZUSTACH
Wczoraj w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Rumi odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu osób starszych. Seniorzy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat
nurtujących ich problemów oraz dowiedzieć się więcej na temat działań Policji. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości jego uczestników na temat związany z różnymi
zagrożeniami. Ponadto seniorzy zapoznani zostali z aplikacja mobilną Moja Komenda oraz Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz z Komisariatu Policji w Rumi przeprowadzili debatę na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym oraz
bezpieczeństwa ogólnego. Podczas spotkania policjanci informowali o różnych zagrożeniach, które występują na drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Ponadto uczestniczący
w spotkaniu dzielnicowi omawiali aplikację Moja Komenda, mówili też o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przy czym zaprezentowali film instruktarzowy przygotowany przez Komendę
Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ponadto omawiali różne przykłady związane z oszustwami na wnuczka czy funkcjonariusza oraz na co zwracać uwagę żeby nie doszło do oszustwa. Tutaj także
wyświetlono seniorom kilka spotów związanych z oszustwami. Mundurowi przestrzegali także przed kradzieżami kieszonkowymi do których najczęściej dochodzi w tłoku np. podczas wchodzenia do
autobusu, na zakupach czy tez w rejonach nekropolii podczas porządkowania grobów bliskich osób, a także apelowali by do swoich mieszkań nie wpuszczać osób pod pretekstem wymiany jakich
urządzeń. W takiej sytuacji zwracano uwagę, że należy skontaktować się z administratorem. W spotkaniu uczestniczył także Powiatowy Rzecznik Ochrony Praw Konsumentów – który także mówił o
gwarancji, rękojmi – jakie są między nimi różnice, mówił o akcji „Przeczytaj zanim podpiszesz”. Poruszył temat umów (zawieranych osobiście oraz przez internet) i terminów dotyczących odstąpienia
od nich. Na zakończenie odbyła się dyskusja, podczas której jej uczestnicy dopytywali o różne kwestie dotyczące problematyki ruchu drogowego i zadawali pytania. Tego typu spotkania mają
ogromne znaczenie, gdyż dzięki nim można poznać oczekiwania osób starszych oraz dają one możliwość wymiany informacji pomiędzy Policją, a mieszkańcami. Na zakończenie debaty, jej
uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe.
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