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Wojewoda kujawsko-pomorski po ataku w Brześciu
Kujawskim: dzieci są już pod opieką rodziców (krótka2)
 
Wszystkie dzieci trafiły do swoich domów i są pod opieką rodziców; zapewniliśmy pomoc
psychologiczną, działa też specjalna infolinia, pod którą można dowiedzieć się, jak dalej
przebiegnie praca w szkole - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz
po ataku w Brześciu Kujawskim.
 
W jednej ze szkół w Brześciu Kujawskim (Kujawsko-Pomorskie) doszło w poniedziałek do ataku
zamaskowanego napastnika, w wyniku czego ranne zostały dwie osoby. Z informacji policji
wynika, że została postrzelona sprzątaczka, a 11-letnia uczennica szkoły ucierpiała w wyniku
wystrzału petardy.
 
"Przeprowadziliśmy sprawną ewakuację szkoły, wszystkie dzieci trafiły w miarę możliwości
czasowej do swoich domów, są już pod opieką rodziców. Zapewniliśmy im oczywiście pomoc
psychologiczną, jest wyznaczone miejsce na terenie Brześcia Kujawskiego, gdzie będą mogły
skorzystać z takiej pomocy. Jeżeli będzie takie życzenie i potrzeba, będziemy udzielali takiej
pomocy psychologicznej również w miejscu zamieszkania dzieci oraz rodziców" - mówił na
środowej konferencji prasowej wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz
 
Jak dodał, uruchomiono również specjalną infolinię. "Uruchomiliśmy infolinię na poziomie
powiatowego zarządzania kryzysowego gdzie i rodzice, i uczniowie - ale bardziej rodzice - będą
mogli uzyskać informacje, kiedy powrót do szkoły, co z rzeczami, które znajdują się na terenie
szkoły oraz jak będzie dalej przebiegała organizacja pracy tej placówki" - powiedział.
 
Wojewoda podziękował przy tym za współpracę wszystkim służbom.(PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


