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BEZPIECZNY WEEKEND CZERWCOWY
Zbliża się Święto Bożego Ciała, które dla wielu Polaków będzie okazją do zaplanowania kolejnego
tzw. przedłużonego weekendu. Dni wolne od pracy oraz słoneczna, ciepła pogoda sprzyjać będą
wypoczynkowi poza miejscem zamieszkania, w tym korzystania z rekreacji nad wodą. W tym czasie
policjanci będą podejmować szereg działań dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym
w uroczystościach religijnych, a także podróżującym i wypoczywającym.
Zwiększony ruch turystyczny zwykle oznacza tłok w środkach komunikacji, na
dworcach kolejowych i autobusowych oraz na lotniskach. W każdym z tych miejsc
należy szczególnie uważać na kieszonkowców. Także uczestnicząc w imprezach
plenerowych – piknikach, festynach, koncertach bądź spędzając czas w miejscach
rekreacji, gdzie przebywa dużo ludzi, warto sprawdzić czy torebka jest zamknięta, a
portfel schowany do głębiej położonej przedniej kieszeni.
Podczas spotkań z przyjaciółmi na świeżym powietrzu należy pamiętać, że zgodnie z
polskim prawem w miejscach publicznych, takich jak ulice, place i parki zabronione jest
spożywanie alkoholu, chyba, że są tam miejsca wyznaczone do jego spożycia, np.
ogródki restauracyjne. Dodatkowo każda rada gminy ma możliwość objęcia zakazem
spożywania alkoholu innych miejsc na swoim terenie.
Wybierając się na dłuższy wyjazd należy zabezpieczyć mieszkanie lub dom przed włamaniem, zamknąć dokładnie wszystkie
drzwi i okna, włączyć alarm, a także poprosić zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na obce osoby. Nie należy pozostawiać w
mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki.
Z powodu długiego weekendu i organizowanych w całym kraju procesji Bożego Ciała, policjanci będą na bieżąco upłynniać
ruch w miejscach chwilowych utrudnień, jednocześnie egzekwując od kierujących stosowanie się do ograniczeń prędkości,
obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i używania fotelików do przewożenia dzieci. Eliminowani z ruchu będą
kierujący w stanie po spożyciu alkoholu, a także pojazdy niesprawne technicznie. Dlatego
w trosce o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu, przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny
samochodu, ustawienie świateł i wyposażenie.
Jeśli planujemy wypoczynek w wodzie lub nad wodą wybierajmy strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli.
Korzystajmy tylko z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego. Nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu ani po
wytężonym wysiłku fizycznym, nie przeceniajmy również swoich umiejętności pływackich ani sprawności fizycznej.
Zwracajmy uwagę zwłaszcza na bawiące się na brzegu dzieci. Zasady, które warto przypomnieć sobie wybierając się nad
wodę, można znaleźć na stronie akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”, którą Policja prowadzić będzie do września
br. Dzieci i młodzież szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie filmowym na spot promujący bezpieczne zachowania w
wodzie i nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”. Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej
www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.
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