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Sistemul online
de raportare
Punct unic de contact
al primăriei oferă
o locație unică
pentru raportarea
problemelor
din taberele
urbane.
Lucrăm în
mai multe
jurisdicții,
pentru
a oferi o
gamă largă
de servicii pe
baza rapoartelor
pe care le trimiteți
online. Sistemul este
conceput să ofere un
răspuns rapid la plângeri
și preocupări și va permite
autorităților să centralizeze
procesul de colectare
a informațiilor.

Un sistem creat pentru
a simplifica serviciile
destinate îmbunătățirii
siguranței
și sănătății publice

www.portlandoregon.gov/
toolkit
www.portlandoregon.gov/
campsite
Reportpdx@portlandoregon.gov
Telefon: (503) 823-4000

Cum funcționează

Obiectivul nostru

Primăria a creat un formular online care
vă permite să furnizați informații despre
următoarele situații:

Obiectivul nostru este de a oferi un sistem
care să răspundă nevoilor comunității
noastre. Sistemul Punct unic de contact
este creat să răspundă tuturor problemelor
asociate cu camparea în mediul urban. Oferă:

De pe computer, accesați:
www.portlandoregon.gov/campsite

• Cazuri repetate de comportament exagerat
de agresiv din partea persoanelor care
ocupă locul de campare (Amenințările
verbale directe sau acțiunile fizice, în mod
clar menite să intimideze, cum ar fi urmărirea,
crizele de nervi sau amenințarea cu pumnul.
În acel moment, apelați 9-1-1 pentru ajutor și
completați acest formular ulterior.)
• Stare de ebrietate în public și/sau consumul
evident de droguri (Repetăm, în caz de
urgență, apelați 9-1-1.)
• Campingul obstrucționează căile de acces
ale publicului (de exemplu, trotuare, trasee)
• Utilizarea necorespunzătoare a spațiilor
publice (de exemplu, folosirea lor
ca toaletă)
• Structuri (de exemplu, acoperișuri cu un
versant, adăposturi pentru mase)
• Multe deșeuri și/sau pericole biologice
(de exemplu, seringi aruncate)
• Deteriorarea mediului (de exemplu, tăierea
copacilor sau a crengilor, săparea
unui șanț într-o pantă, etc.)
Primăria folosește informațiile pe care le furnizați
pentru a informa agențiile competente și pentru a
oferi un răspuns rapid și eficient.
De asemenea, puteți raporta la numărul de
telefon al primăriei/districtului: (503) 8234000, și un specialist în informații vă va ajuta să
depuneți un raport.
Pentru informații despre politicile primăriei
referitoare la persoanele fără adăpost și locuințe,
accesați: www.portlandoregon.gov/toolkit

PDX Reporter pe telefonul
dvs. inteligent
Versiunea web a
www.pdxreporter.org este disponibilă acum
pentru telefonul dvs. inteligent. Noua versiune
ne permite să actualizăm aplicația mai ușor
și periodic, pentru o experiență mai bună a
utilizatorilor. Încurajăm utilizatorii să nu mai
folosească versiunile mai vechi iOS și Android
ale aplicației PDX Reporter, deoarece nu mai
beneficiază de actualizări de întreținere și în
cele din urmă vor fi eliminate în totalitate.
Pentru a crea o pictogramă pentru noua
aplicație pe ecranul de pornire al telefonului:
1) Accesați www.pdxreporter.org de pe
browserul web al telefonului dvs.
2) Conectați-vă cu același nume de utilizator
și cu aceeași parolă ca pe site-ul primăriei.
3) Fixați o comandă rapidă (pictogramă) pe
ecranul de pornire al telefonului pentru a
avea acces mai rapid la aplicația online.
Întrebări, comentarii, dubii?
Email
ReportPDX@portlandoregon.gov

• O interfață ușor de folosit;
• O folosire mai atentă a resurselor primăriei;
• Comunicarea deschisă între toate părțile
interesate (de exemplu, serviciile sociale,
serviciile de plasare a locuințelor, poliție,
membrii comunității);
• Un sistem informatic unic și centralizat,
pentru a înțelege și analiza unde este cea
mai mare nevoie de servicii.
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