POLICJA ŚLĄSKA
http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/267026,Ogolnopolskie-dzialania-quotSierpniowy-weekendquot.html
2019-09-19, 21:16

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA "SIERPNIOWY WEEKEND"
Przed nami kolejny długi weekend. Korzystając z wakacyjnej pogody i nadarzającej się okazji na
spędzenie wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi wielu z nas wyruszy w trasę. Należy spodziewać się
wzmożonego ruchu na głównych drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku. W okresie długiego
sierpniowego weekendu do służby skierowana będzie większa niż zwykle liczba policjantów ruchu
drogowego, dlatego należy spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach, w tym na głównych
ciągach komunikacyjnych.
Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu
drogowym oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu. Ponadto będą kontrolować prędkość, zwracać uwagę na stan
trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, a także zwracać
uwagę na pozostałe wykroczenia, które generują zagrożenie.
W lipcu br. w każdym województwie powołano grupy SPEED, które mają na celu m.in. eliminowanie z ruchu drogowego
kierujących pojazdami, którzy w sposób ewidentny naruszyli przepisy ruchu drogowego, w szczególności nie dostosowali się
do ograniczeń prędkości. W ubiegłym roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu było przyczyną 6 256 wypadków,
w których zginęło 778 osób. Z mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – codziennie aktualizowanej przez Biuro
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od początku wakacji na polskich drogach odnotowano ponad 400
takich zdarzeń.
Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa wiele czynników m.in. respektowanie przepisów
przez uczestników ruchu drogowego, sprawność pojazdu, stan psychoﬁzyczny kierujących pojazdami, a także kultura jazdy,
wzajemny szacunek i brak agresji.
Pamiętaj:
Przestrzegaj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dozwolonych limitów prędkości, stanu
trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach.
Kierując samochodem podczas rozmowy telefonicznej korzystaj z zestawu głośnomówiącego.
Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu
psychoﬁzycznego.
Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych
uczestników ruchu.
Zachowaj szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów, skrzyżowaniami.
Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży.
Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów
eksploatacyjnych.
(BRD KGP)
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