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W siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie z dziennikarzami dotyczące tematyki
bezpieczeństwa podczas wakacji. Podczas brieﬁngu Rzecznik Prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka
poruszył m.in. zasady bezpiecznej podróży samochodem, a kom. Robert Opas z BRD KGP
zaprezentował kolejną odsłonę „mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym”.
Policjanci WRD KSP zademonstrowali najnowsze wyposażenie załóg ruchu drogowego.
Wypoczywając nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym, że to głównie od
nas zależy czy i jak bezpiecznie spędzimy czas wolny.
Rozpoczynają się wakacje na pewno inne od tych w poprzednich latach z uwagi na pandemię koronawirusa. W te
wakacje szczególnie musimy uważać, musimy być ostrożni i odpowiedzialni i oprócz stosowania się do ogólnych zasad
bezpieczeństwa podczas podróży czy nad wodą, dodatkowo musimy stosować się do ograniczeń w związku z COVID-19.
W tym miejscu przypominamy, że obecnie pod warunkiem zachowania dwumetrowego odstępu od innych osób nie
musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni. Maseczki są jednak nadal konieczne w niektórych przestrzeniach
zamkniętych m.in. w sklepach, autobusach czy tramwajach.
Jak co roku podczas codziennych patroli policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo, ale również reagować wobec
osób, które korzystając z czasu wolnego nie przestrzegają obostrzeń związanych z COVID-19. Stosujmy się do poleceń
funkcjonariuszy, bo przecież chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Przed wyjazdem pomyślmy o właściwym zabezpieczeniu naszego mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy
wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte, ponieważ najczęściej w ten sposób złodzieje dostają się do naszych domów.
Warto poprosić sąsiada, sąsiadkę, aby od czasu do czasu zwrócili uwagę na nasze mieszkanie oraz byli czujni, gdyby
działo się coś niepokojącego.
O bezpieczeństwo podczas podróży na drogach zadbają policjanci ruchu drogowego. Dla tych, którzy będą
korzystać ze środków komunikacji publicznej pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa, dystansie od innych osób oraz o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, galeriach
handlowych, pociągach i autobusach.
Policjanci w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży, podejmują
szereg inicjatyw, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jedną z nich jest
przygotowanie wykazu miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i
młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów
kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i
kierowców.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia
kierującego oraz stan trzeźwości.
Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki
temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.
Adresy miejsc kontroli autobusów w poszczególnych KWP znajdziecie Państwo na stronie www.policja.pl, w
artykule: Wykaz punktów kontroli autobusów - wakacje 2020 ►
Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać przy sobie. Pamiętajmy, również o tym, że
pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale spowoduje działania służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo.
O bezpieczeństwo nad wodą zadbają policyjni wodniacy. Szczególnie w tym miejscu apelujemy o rozwagę i
ostrożność. Przypomnijmy, że w 2019 roku utonęło aż 456 osób. Do najczęstszych przyczyń utonięć można zaliczyć
kąpiel w miejscach niestrzeźonych, zabronionych, gdzie nie ma ratowników, alkohol oraz po prostu brak ostrożności.
Wśród tych osób, które utonęły były również dzieci. Dlatego apelujemy do rodziców, aby pilnowali swoich pociech.
Aby zapobiegać tego typu tragicznym wypadkom, jak co roku policjanci biorą udział w ogólnopolskiej kampanii
informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”. Do akcji aktywnie włączyli się wszyscy
policjanci, a w szczególności proﬁlaktycy oraz dzielnicowi, którzy radzą, uczą i ostrzegają, jak bezpiecznie wypoczywać
nad wodą i korzystać z jej uroków, unikając potencjalnych zagrożeń.
Nie zapominamy również o tych, którzy pozostają w swoich domach. W czasie wakacji wzmożone zostaną
kontrole najbardziej uczęszczanych miejsc rekreacji, rozrywki i wypoczynku. Policjanci będą patrolować miasta i
mniejsze miejscowości również na rowerach oraz pieszo.
Podczas wakacji bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas szczególnie ważne.
Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że
urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie
szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie
wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na
zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas
jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki.
Pamiętajmy o tym, że to głównie od nas zależy czy i jak bezpiecznie spędzimy czas wolny.
(KGP/ ro/ mg/ foto: BRD KGP i Biuro Komunikacji Społecznej KGP)
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