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A FAGYHALÁL MEGELŐZÉSE KÖZÖS ÉRDEK
Sajnos már az idei ősszel is történt haláleset
A kihűlés áldozata lett egy 18 éves ongai fiatalember, aki hétvégén szórakozni indult el
otthonról, de nem tért haza. A szüli tettek bejelentést, majd a keresést követően a főút mellett
találtak rá az eltűntre aki már nem mutatott életjelet, halálát kihűlés okozta.

Az időjárás az utóbbi napokban vált zordabbá, a kora reggeli órákban a hőmérők mínusz fokot
mutattak, bár az igazi hideg még csak ezután következik. Ennek ellenére az ország más pontján is
szedte áldozatait a megváltozott időjárás, a fővárosban két hajléktalant találtak egy parkban, akik
hasonló sorsra jutottak.
Elsősorban a fedél nélkül élő hajléktalanok a leginkább veszélyeztettek, de az utóbbi telek tanúsága
szerint a fűtetlen lakásokban élő főként idős vagy egyedül élők is e körbe sorolhatók.
A rendőrség fokozottan figyel, és intézkedik.
A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a közterületen élő
hajléktalan személyekre, minden évben október 15. és március 31. közötti időszakban.
Az utasítás értelmében a szolgálatot ellátó rendőr

köteles haladéktalanul gondoskodni a sérült, vagy krízishelyzetben lévő hajléktalan személy
mentővel történő elszállíttatásáról,

köteles felvilágosítást adni a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hozzá forduló hajléktalan
személy számára,

valamint szükség esetén a személy észlelhetően rossz fizikai állapotának ellenőrzését követően
haladéktalanul értesíti a területileg illetékes hajléktalan ellátó diszpécserszolgálatot.
Amennyiben a rászorult a környéket nem ismeri, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a
tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a közegészséget
Mindezek során a rendőr emberségesen, megfelelő körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni.
Ezen túl a rendőrség intézkedik a hajléktalan személyek által használt közterületi „szálláshelyek”
folyamatosan történő feltérképezésére.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kijelölt regionális szerv a Magyar Vöröskereszt megyei
szervezete által üzemeltetett 24 órás diszpécserközpontja, mely Miskolc, Baross Gábor u. 13-15. szám
alatt található. Telefon: 46/323-260. E-mail: diszpecser.miskolc@eqnet.hu

Figyelem!
Kérjük, amennyiben veszélyezett személyről van
tudomásuk, aki bármely okból kihűlésnek van kitéve,
tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es
segélyhívó számon, vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
46/514-500-as
telefonszámán.

Amit minden állampolgárnak érdemes tudni a fagyhalálról
A fagyási sérülés nemcsak fagypont alatti hőmérsékleten jöhet létre. A test hajszálerei
összehúzódással védekeznek a jelenség során, melynek következtében elsősorban a végtagokon
lecsökken vagy megszűnik a vérkeringés.
A fagyási sérült ellátása alkalmával első lépésben meg kell akadályozni a további lehűlést, ezért
takarjuk le, vigyük meleg helyre. A vérkeringés helyreállítása végett a szűk- és főként vizes-ruházattól
vagy tárgyaktól (pld. gyűrű) szabadítsuk meg. Adjunk a sérültnek meleg, alkoholmentes italt. A
felmelegítés fokozatosan történjen.
Tilos a sérült testrészeket dörzsölni, a sérült testrészt meleg víz alá tenni, valamint a gyors, és hirtelen
felmelegítés!
A rendőrség a jövőben is együttműködik a társadalmi összefogás szellemében a jelzőrendszer
részeként, a települési önkormányzatokkal és a társszervekkel, (katasztrófavédelem, mentők) a
tragédiák elkerülése érdekében.
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