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BEZPIECZNA WIELKANOC NA DROGACH
Wielkanoc dla większości z nas to okres szczególnie radosny. Dla funkcjonariuszy pełniących służbę
to czas intensywnej pracy. Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów i pieszych na ulicach pojawi się
więcej patroli policyjnych. Funkcjonariusze, jak co roku będą czuwali nad bezpieczeństwem Polaków
wyruszających w podróż. Szczególną uwagę będą zwracali na stan trzeźwości kierowców,
przekraczanie dozwolonej prędkości oraz stan techniczny pojazdów. Sprawdzą też czy kierowcy i
pasażerowie przemieszczają się w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach.
Już od 30 marca na drogach Warszawy i ościennych powiatów będzie więcej patroli
ruchu drogowego. Policjanci będą widoczni na trasach wylotowych i wlotowych do
stolicy, trasach szybkiego ruchu, miejscach newralgicznych i tych, w których może
dochodzić do łamania przepisów. Funkcjonariusze będą kontrolowali prędkość, a także
stan techniczny samochodów, dlatego też lepiej sprawdzić, czy auto jest przygotowane
do jazdy jeszcze przed wyruszeniem w podróż. Odpowiedzialny kierowca powinien
sprawdzić między innymi, czy wszystkie światła są sprawne, czy pojazd ma ważne
badania techniczne
Wielu z nas, aby spotkać się z najbliższymi, spędzi wiele czasu w drodze. Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, które
pomogą nam bezpiecznie dojechać na święta. Przede wszystkim każdy kierowca powinien wziąć sobie głęboko do serca
zasadę, że wolniej oznacza bezpieczniej. Ponadto pasy bezpieczeństwa powinien mieć zapięte każdy pasażer, a dzieci
powinny być przewożone w fotelikach. Ogromne niebezpieczeństwo stwarzają pijani kierowcy. Jazda samochodem pod
wpływem alkoholu to zupełny brak odpowiedzialności. Nawet niewielka jego ilość w naszym organizmie wpływa na naszą
koncentrację i refleks. Nie zapominajmy też, że drogi to nie miejsce na brawurę. Dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu, czasem
dojechać kilka minut później, ale szczęśliwie i bezpiecznie, by cieszyć się świąteczną atmosferą.
Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność za kierownicą. Święta Wielkiej Nocy to szczególny moment
spędzany w gronie rodziny, dlatego zróbmy wszystko, aby minęły one w spokojnej atmosferze, nie tylko przy stole, ale także
na drodze. Pamiętajmy wiele zależy od nas samych.
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