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BEZPIECZNY DŁUGI WEEKEND NA POLSKICH DROGACH
Przed nami kolejny długi weekend. Wielu kierowców wyrusza w trasy. Na drogach pojawi się
więcej funkcjonariuszy, którzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów, czy pasażerowie mają
zapięte pasy, a także czy prowadzący auta są trzeźwi. Jednak bezpieczeństwo na drogach w
głównej mierze zależy od samych kierowców, dlatego apelujemy o rozwagę, a przede wszystkim,
by nie siadać za kółkiem pod wpływem alkoholu.
W czasie tego weekendu należy się spodziewać wzmożonych kontroli na drogach. Możemy oczekiwać większej liczby
oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, które – dokładnie mierząc prędkość i zapisując
obraz – są doskonałym narzędziem w walce z piratami drogowymi. Oczywiście policjanci będą nie tylko kontrolować
prędkość, ale też zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Sprawdzany będzie stan techniczny pojazdów oraz
sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych
przekraczających dozwoloną prędkość czy wyprzedzających "na trzeciego".
Podczas brieﬁngu, który odbył się w środę 29 maja, insp. Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendnta Głównego
Policji oraz Alvin Gajadhur, rzecznik prasowy Inspekcji Transportu Drogowego przestrzegali wszystkich kierowców przed
zbytnim pośpiechem na drodze. Należy jeździć bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do panujących warunków –
natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Apelowali o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym
rozsądkiem.
Długi weekend to czas intensywnej pracy policjantów. Już dziś rejestrujemy wzmożony ruch na drogach, dlatego
apelujemy żeby jechać ostrożnie. W ciągu tych kilku dni na drodze pracować będzie ponad 10 tysięcy policjantów.
Będą oni dbać o bezpieczeństwo oraz hamować rajdowe zapędy niektórych kierowców - powiedział insp. Sokołowki. Należy również pamiętać, że święto Bożego Ciała wiąże się z wieloma procesjami, które w wielu mniejszych
miejscowościach przechodzą ulicami miast, dlatego warto zaplanować sobie podróż tak, aby nie kolidowała z
przemarszami wiernych. Policjanci będą również prowadzili wzmożoną kontrolę kierujących pod kątem zawartości
alkoholu w organizmie. Dlatego apelujemy do kierowców, aby nie prowadzili pojazdów jeżeli wcześniej pili alkohol dodał rzecznik KGP.
Inspekcja Transportu Drogowego również będzie czuwała nad bezpieczeństwem na drogach podczas tego wydłużonego
weekendu. Nasze działania koncentrowały się będą na kontrolach autokarów oraz samochodów ciężarowych. Jest to
czas wycieczek szkolnych, dlatego zorganizowane zostały dodatkowe punkty kontroli autokarów wycieczkowych.
Sprawdzać będziemy stan techniczny pojazdów oraz kondycję kierowców - powiedział Alvin Gajadhur, rzecznik GITD. W czasie tego weekendu obowiązywać będą również czasowe zakazy ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton z
pewnymi wyjątkami. Apelujemy do kierujących pojazdami ciężarowymi, których te zakazy nie będą obowiązywały o
bezpieczną jazdę oraz przestrzeganie czasu pracy - dodał.

Zarówno Policja jak i Inspekcja Transportu Dogowego przypominama wszystkim kierującym, że bezpieczeństwo na
drogach zależy od nas samych.
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