KPP JAROCIN
http://jarocin.policja.gov.pl/wl6/prewencja/porady-prewencyjne/194615,Bezpiecznie-dojedz-na-ferie.html
2018-07-20, 10:47

BEZPIECZNIE DOJEDŹ NA FERIE
Zbliża się pierwsza część zimowych ferii, a co za tym idzie, zwiększy się znacznie ruch na drogach.
Policjanci z Jarocina zadbają, by podróż na zimowy wypoczynek przez drogi powiatu jarocińskiego
była jak najbardziej bezpieczna. Już wkrótce rozpoczną się wzmożone kontrole autokarów
przewożących dzieci oraz samochodów.
Chociaż dzieci z Wielkopolski rozpoczynają w tym roku ferie jako ostatnia grupa, wzmożonego ruchu na drogach, związanego
z wypoczynkiem zimowym można się spodziewać już od 12 stycznia. Wtedy to właśnie pierwsze grupy z województw:
dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego rozpoczną ferie zimowe. W tym dniu też, w całej Polsce
rozpoczną się policyjne działania „Bezpieczne wakacje – Ferie 2018”.
Działania te będą miały na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom bezpieczeństwa podczas zimowego
wypoczynku, także w czasie podróży do miejsca, w którym będą spędzać czas zimowej laby.
Policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego dbać będą o bezpieczeństwo na drogach powiatu jarocińskiego. Kierowcy muszą
spodziewać się częstych kontroli drogowych, podczas których sprawdzany będzie sposób przewożenia dzieci i pozostałych
pasażerów, czyli korzystanie z fotelików i pasów bezpieczeństwa. Ponadto mundurowi sprawdzać będą stan techniczny
pojazdów, w tym ogumienia. Każdy z zasiadających za kółkiem musi liczyć się z tym, że policjanci sprawdzą jego stan
trzeźwości. Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie na drodze dla siebie samego oraz innych użytkowników dróg.
Szczególna uwagę policjanci będą zwracać na autokary przewożące grupy zorganizowane. Pojazdy te muszą być sprawne
technicznie i mieć odpowiednią głębokość bieżnika. W przypadku jakiejkolwiek usterki czy nieprawidłowości, policjanci nie
dopuszczą takiego pojazdu do dalszego ruchu. Oczywiście kontroli podlegał będzie także stan trzeźwości kierowcy oraz czas
jego pracy. Bo tylko wypoczęty i trzeźwy kierowca to kierowca bezpieczny.
Podczas codziennych kontroli dużą uwagę policjanci będą zwracać na prędkość z jaką poruszać się będą pojazdy. Należy
pamiętać, ze prędkość dozwolona to pojęcie względne i dotyczy ona dobrych warunków drogowych jak i atmosferycznych.
Zimowa aura bywa szczególnie zmienna i niebezpieczna. Nagłe opady śniegu czy marznącego deszczu potrafią bardzo
utrudnić jazdę. Wtedy należy pamiętać, że bezpieczną prędkością nie jest ta dozwolona a ta, która pozwoli nam na
wykonywanie bezpiecznie manewrów na drodze. Jedna z podstawowych zasad bezpiecznej podróży to dostosowanie
prędkości do warunków panujących na drodze.
Jednak nie tylko zmotoryzowani podróżnicy będą pod obserwacją służb mundurowych. Policjanci będą sprawdzać, czy piesi i
rowerzyści stosują się do obowiązujących przepisów w zakresie poruszania się po drodze, w tym używania odblasków w
terenie niezabudowanym przez pieszych i świateł przez właścicieli jednośladów.
Równocześnie z działaniami prewencyjnymi prowadzone będą działania profilaktyczne, ukierunkowane na przypomnieniu
dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznej zimowej zabawy. Policjanci będą przestrzegać przed
zagrożeniami, z którymi można spotkać się podczas zimowej aury.
Udany wypoczynek to bezpieczny wypoczynek.
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