KPP W GRÓJCU
https://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wgr/aktualnosci/39204,-FAKENEWS.html
2022-09-29, 13:55

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! ПОВІДОМЛЯЮЧИ ПРО
ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШУ ПОДІЮ НЕ МУСИШ РОБИТИ
ЦЕ ОСОБИСТО НА ПОЛІЦІЇ (ТІЛЬКИ У ВИНЯТКОВИХ
СИТУАЦІЯХ ЯВКА ОСОБИСТА ОБОВʼЯЗКОВА). ПАМʼЯТАЙ –
БУДЬ ОБЕРЕЖНИЙ ВІДНОСНО НЕПРАВДИВИХ ІНФОРМАЦІЙ
- FAKENEWS!
Data publikacji 14.03.2020

У звʼязку з необхідністю вживання заходів для боротьби з поширенням інфекційної хвороби
COVID-19, яку спричиняє коронавірус, дбаючи про Ваше здоровʼя і безпеку, рекомендуємо
обмежити особисті візити до Поліції, які повʼязані з необхідністю повідомлення про
правопорушення або іншу подію. До Ваших послуг є номери телефонів до відповідних
підрозділів Поліції на інтернет-сайтах, Центральному Телефонному Довідникові (Centralna
Książka Telefoniczna), а у випадках надзвичайної ситуаціі за номером 112 або 997. Є
можливість вислати письмове звернення (не стосується надзвичайних ситуацій), або
звернутись до підрозділів Поліції за допомогою мобільного додатку "Moja Komenda". Окрім
того у звʼязку з безпідставною панікою, викликаною інформацією про пандемію
коронавіруса, закликаємо усіх до спокою, зрозуміння, відповідальної поведінки і
непоширювання фейкових новин - #FakeNews!

Памʼятаймо, що візит у підрозділі Поліції часто повʼязаний з необхідністю переміщатись за допомогою
громадського транспорту, а отже перебувати серед великої кількості незнайомих нам осіб. Чекаючи на прийом
заяви у закритих приміщеннях, ми також змушені перебувати у присутності інших людей.
Піклуючись про Ваше здоровʼя і безпеку, рекомендуємо обмежити особисті візити до Поліції, повʼязані з
необхідністю повідомити про правопорушення або іншу подію. Є можливість надіслати письмове звернення (не
стосується надзвичайних ситуацій), а також можна звернутись до підрозділів Поліції за допомогою мобільного
додатку "Moja Komenda". У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 112 або 997. Є можливість
також вислати письмове звернення або електронний лист (не відноситься до надзвичайних ситуацій).
Поліція відкрила портал Policja e-usługi, за допомогою якого через Центральний Телефонний Довідник (Centralna
Książka Telefoniczna), можна звʼязатися з підрозділами Поліції, які знаходяться на території Польщі. Додатково
особи глухі і глухонімі, які знають польську мову жестів (PJM i SJM), за допомогою комʼютера або телефону з
можливістю відеорозмови і за наявністю Інтернету можуть звʼязатись з підрозділом Поліції через посередництво

перекладача польської мови жестів (tłumacza języka migowego). Ця послуга надається у робочі дні від 8:00 до
20:00 години.
Після підтвердження звернення, Ви отримаєте інструкцію, стосовно подальших дій. Просимо памʼятати, що у
випадках (наприклад: необхідність зібрання додаткових службових документів – прийняття усного повідомлення
про злочин або допит свідка) при необхідності бути присутнім безпосередньо у підрозділі Поліції, Ви будете
проінформовані особисто!
У звʼязку з епідеміологічною ситуацією,
повʼязаною з реальною небезпекою зараження коронавірусом інформуємо,
що вся необхідна інформація знаходиться на сайті
Головної Санітарної Інспекції (GIS)
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Памʼятай, що єдиною правдивою інформацією є інформація, яку передають офіційні джерела, у тому числі
новини, які передають державні служби, а також офіційна інформація, яка розміщена на інтернетівських сайтах
Державних Органів Польщі.
У звʼязку з необхідністю припинення поширення інфекційної хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус,
дбаючи про злоровʼя і безпеку усіх ГРОМАДЯН, вся актуальна інформація передається найвищими
представниками Державної Влади.
Треба памʼятати, що кожне рішення і кожне обмеження прав, які вводяться, повинні передбачатись Законом –
тільки тоді мають право бути оголошені суспільству! Не треба вірити фейковим інформаціям з джерел у
соціальних мережах та інших комунікаторах відносно даної ситуації.
Просимо усіх зберігати спокій, зрозуміння, відповідалність і не панікувати!
AW/Angela Bucka Tłumacz języka ukraińskiego

