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DZIAŁANIA BEZPIECZNY WEEKEND - BOŻE NARODZENIE
W trosce o bezpieczeństwo osób podróżujących po drogach całego kraju w dniach 22-26 grudnia br.
policjanci ruchu drogowego będą prowadzili ogólnopolskie działania pn. BEZPIECZNY WEEKEND –
BOŻE NARODZENIE.
W okresie poprzedzającym Święta, a także w dni świąteczne wiele rodzin wyruszy
samochodem w podróż, aby odwiedzić swoich bliskich. Nawet jeśli droga dla niektórych
nie będzie daleka, to powinna być bezpieczna. Niestety nie zawsze tak się dzieje. W
roku ubiegłym w dniach 24-26 grudnia w 183 wypadkach śmierć poniosło aż 30 osób, a
229 zostało rannych, przy czym najwięcej ofiar odnotowano w drugi dzień Świąt, w
którym nasilił się tzw. ruch powrotny.
Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym zagrożeniom Policja w tych newralgicznych
dniach zintensyfikuje działania na drogach, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
wszystkich podróżujących, zwłaszcza w dni wyjazdów i dzień powrotów.
W tym wyjątkowym okresie policjanci dołożą wszelkich starań, aby wspierać podróżnych, koncentrując swoje działania w
szczególności na udzielaniu uczestnikom ruchu drogowego wszelkiej pomocy. Nie może być jednak taryfy ulgowej wobec
osób, które w rażący sposób naruszają przepisy ruchu drogowego i tym samym narażają innych na ryzyko utraty życia i
zdrowia. Dlatego, w czasie działań Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie policjanci pełniący służbę na drogach będą
zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów,
zwłaszcza dzieci. Będą również przypominać kierowcom, kontrolując prędkość jazdy, że podczas podróży na święta nie da się
odrobić straconego czasu.
Kierowcy prowadząc pojazd odpowiadają nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo innych. Z kolei
pasażerowie, powinni być świadomi, że choć nie kierują pojazdem mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo podróży np.
korzystając z pasów bezpieczeństwa albo nie godząc się, aby kierowca przekraczał dozwoloną prędkość lub co gorsze
wsiadał za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu (narkotyki, leki). Szczególną
troską powinniśmy otoczyć najmłodszych uczestników ruchu, zapewniając im bezpieczną podróż w foteliku bezpieczeństwa
spełniającym właściwe warunki techniczne.
Nie zapomnijmy też o przygotowaniu swojego samochodu do drogi. W warunkach zimowych trzeba przede wszystkim
sprawdzić światła, hamulce, płyny eksploatacyjne i oczywiście założyć zimowe opony.
W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważają wszelkie nieoświetlone przeszkody na
drodze, a w szczególności pieszych ubranych w odzież, która kolorem jest zbliżona do otoczenia (czarny, szary). Warto więc,
aby piesi nosili odblaski w sposób widoczny dla kierujących pojazdami. Przypominamy, że jest to obowiązek wszystkich
pieszych, którzy poruszają się po zmroku jezdnią lub poboczem poza obszarem zabudowanym. Warto zadbać o swoje
bezpieczeństwo nosząc element odblaskowy również na obszarze zabudowanym.
Podczas tego świątecznego czasu zadbajmy o bezpieczeństwo podczas podróży, aby nasze Święta były spokojne, rodzinne i
przede wszystkim bezpieczne.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)
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