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W związku z rozpoczynającymi się feriami policjanci rozpoczynają kontrole autokarów. W wielu
miastach zorganizowano specjalne punkty, w których policjanci, jak i również inspektorzy
Inspekcji Transportu Drogowego będą sprawdzać stan techniczny wyjeżdżających na ferie
autokarów. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych.
W najbliższy poniedziałek uczniowie szkół z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i
śląskiego rozpoczną zimowe ferie. Wielu z nich wyjedzie na zorganizowane zimowiska. Przed wyjazdem dziecka,
rodzice, aby mieć pewność, że ich pociechy są bezpieczne, mogą poprosić Policję o skontrolowania autokaru.
Funkcjonariusze będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami, a także sprawność psychoﬁzyczną oraz
uprawnienia i kwaliﬁkacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe. Policjanci będą także kontrolować
dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i właściwy
załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.
Aby podróż dziecka autokarem należała do udanych, a przede wszystkim, aby była bezpieczna,
przypominamy o kilku podstawowych zasadach:
przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie, wycieczkę sprawdź, kto i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt.
Dowiedz się, czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy, korzystając z usług tego
samego przewoźnika,
zapamiętaj! – niższa cena wynajęcia autokaru na wycieczkę nie powinna decydować o wyborze przewoźnika,
ustal, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwaliﬁkacje. Dowiedz się, jaki jest program pobytu
i czy jest on zgodny z oczekiwaniami Twoimi i Twojego dziecka,
przed wyjazdem dziecka autobusem, poproś policjantów ruchu drogowego o skontrolowanie pojazdu i jego
kierowcy. Najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie skontaktuj się z dyżurnym
najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz
wymagane dokumenty,
zapamiętaj! – jeżeli masz uzasadnienie podejrzenia, co do kierowcy (bełkotliwa mowa, wyczuwalna woń
alkoholu) lub stanu technicznego pojazdu (popękane szyby, łyse opony, wycieki płynów eksploatacyjnych
itp.) natychmiast wzywaj policję!
Terminy ferii w 2011 r.:
17 – 30 stycznia 2011 r.
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

24 stycznia – 6 lutego 2011 r.
podlaskie, warmińsko-mazurskie
31 stycznia – 13 lutego 2011 r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, swiętokrzyskie, wielkopolskie
14 – 27 lutego 2011 r.
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

