E-PETYCJA

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483) z dnia 2 kwietnia
1997 roku, art. 221 § 1 kpa, art. 221 § 2 kpa, art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego,
art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy o petycjach z dnia
11 lipca 2014 roku, art. 23 kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zwracam się do
państwa jako 23 letnia inicjatorka społeczna i hobbistka prawa, psychologii, medycyny i
architektury z petycją w czynie społecznym kieruję do panstwa petycje ;

1) operatorzy medyczni, oficerowie straży pożarnej, operatorzy 112, dysponenci, dyspozytorzy
moim zdaniem winni być w wyposażeni w automatyczny tłumacz języków obcych przychodzących
i wychodzących słów lub połączeni automatycznie na jednej linii z tłumaczem co szybko będzie
tłumaczył w celu udzielenia pomocy jak również wyskakiwałaby informacja tłumaczona
wychodząca i przychodząca na komputerze
2) operatorzy 112 będą mogli wysłać na miejsce również : pogotowie dla bezdomnych, pogotowie
weterynaryjne, pogotowie stomatologiczne, pogotowia techniczne, pogotowie szynowe,
pogotowie MPK, pomoc drogową

Moim zdaniem nie każdy operator zna język obcych a w sytuacji stresowej może pomylić słowa a
dużo słów w języku angielskim np. przypada do jednego zdania tylko w innej formie dlatego
uważam, że jest taka propozycja ułatwieniem dla operatorów 112 w działaniu stresowym
oczywiście możliwe po porozumieniu z operatorem sieci komórkowej i stacjonarnej w celu
automatycznego również tłumaczenia słów.

Uwazam ze inicjatywa jest w pelni uzasadniona. Nie wyrazam zgody na publikacje moich danych
osobowych oraz odpowiedz listem tradycyjnym. Zgodnie na podstawie art. 63 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w zbiegu z art.
23 kodeksu cywilnego w zbiegu z art. 8 ustawy o petycjach.
Prosze o przekazanie informacji przeslania niniejszej petycji do odpowiednich organow i jego
przeslanie.
Adres został pobrany z internetu.

