
Cảnh sát tập yoga để giảm béo

Lực lượng cảnh sát Nepal đã triển khai các lớp học yoga trong một nỗ lực để giảm cân
cho một số nhân viên béo phì.

      

Các nhà chức trách tại Sở cảnh sát Kathmandu cho biết họ rất lo lắng về việc một số nhân viên
của mình đang trở nên quá béo để thực hiện nhiệm vụ của họ.

  

Béo phì là một vấn đề đối với nhiều nhân viên cảnh sát Nepal, những người thườngbỏ quacác
bài tập thể dụchàng ngàymà họ phải làm.

  

Nhiều người gần như không vận động trong lúc làm việc khi công việc chủ yếu của họ là ngồi
bàn giấy.

  

Thêm vào đó làsự phổ biến củaviệc ăn nhiều cơm cũng như đồ ngọt như kẹo và sữa mỗi ngày.

  

Phát ngôn viên cảnh sát  Keshav Adhikari cho biết hầu hết các đồn cảnh sát tại Nepal sẽ bắt
đầu dạy yoga cho nhân viên.

  

"Cảnh sát đang trở nên ì ạch vì sự phát triển không cần thiết của cơ thể họ," ông nói.

  

Các lớp học yoga đã đi vào hoạt động tại Kathmandu và phía đông Nepal.
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Tại quận Jhapa, hơn 70 nhân viên cảnh sát được ghi danh vào một trại học yoga kéo dài 3 tuần.

  

Các buổi học yoga được tổ chức mỗi buổi sáng, bao gồm các bài tập đặc biệt để giảm kích
thước của dạ dày và bệnh béo phì.

  

"Tôi đã yêu cầu các nhân viên có vòng bụng quá to tham gia lớp học này," Giám đốc cấp cao
Keshari Raj Ghimire nói.

  

Một trong những người tham gia, thanh tra viên Bikram Khadka cho biết lớp học yoga giúp anh
tìm ra cách để đối phó với tình trạng béo phì của mình.

  

"Trước đây, tôi không ý thức được về việc ăn kiêng nhưng bây giờ mỗi ngày tôi chỉ ăn một chút
để đủ chất," anh nói.

  

Trọng lượng cơ thể quá cao được cho là rào cản rất lớn đối với cảnh sát trong việc thực thi pháp
luật, do vậy nhiều nước trên thế giới như: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Anh, Nga...đã có quy
định khắt khe đòi hỏi các sĩ quan phải kiểm soát tốt cân nặng, thậm chí là đuổi việc nếu họ
không đạt được mục tiêu.
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