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W TROSCE O BEZPIECZNY WYDŁUŻONY WEEKEND
Przed nami kolejny długi weekend, a co za tym idzie wzmożony ruch na drogach. Policjanci czuwać
będą nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych podróżnych, tak aby każdy szczęśliwie dotarł do celu,
a następnie bezpiecznie powrócił do domu. Mundurowi będą sprawdzać stan techniczny pojazdów,
czy pasażerowie mają zapięte pasy, a także czy prowadzący auta są trzeźwi. Jednak bezpieczeństwo
na drogach w głównej mierze zależy od samych kierowców, dlatego apelujemy o rozwagę.
Dzisiaj o godzinie 6.00 rozpoczęła się akcja drogówki "Bezpieczny Weekend". Działania
potrwają do 18 czerwca do godziny 22.00.
W czasie tego weekendu należy się spodziewać wzmożonych kontroli na drogach.
Możemy oczekiwać większej liczby oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów.
Oczywiście policjanci będą nie tylko kontrolować prędkość, ale też zwracać uwagę na
stan trzeźwości kierujących. Sprawdzany będzie stan techniczny pojazdów oraz sposób
przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów
drogowych przekraczających dozwoloną prędkość czy wyprzedzających "na trzeciego".
Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed
nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy
kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale
tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.
Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka
odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie
lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za
brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku obowiązku
używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one
widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.
Przed wyjazdem pomyślmy również o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy czy wszystkie drzwi i
okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte. Pamiętajmy również o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń
gospodarczych i zakręceniu zaworów z wodą i gazem. Zastanówmy się, czy gotówka i biżuteria podczas naszego wyjazdu nie
będzie bezpieczniejsza na koncie czy w skrytce bankowej niż w domu.
Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawiając jej numer telefonu,
pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w
naszej skrzynce pocztowej nie gromadziła się większa ilość korespondencji, która jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem,
że mieszkanie lub dom stoją puste. Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w różnych porach dnia w
mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.
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