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"BEZPIECZNY WEEKEND - BOŻE CIAŁO 2018"
Rozpoczyna się kolejny długi weekend. Policjanci prowadzą działania pn. "Bezpieczny weekend Boże Ciało 2018" i apelują o szczególną ostrożność na drogach oraz zabezpieczenie mieszkań przed
włamaniem.
Zapowiadana ładna, słoneczna pogoda z pewnością wpłynie na znaczne nasilenie ruchu turystyczno-wypoczynkowego.
Funkcjonariusze spodziewają się, że na drogi wyjedzie więcej pojazdów.
Apelujemy o szczególną ostrożność w tym okresie. Przypominamy o konieczności stosowania się do przepisów ruchu
drogowego, stosowania obowiązujących ograniczeń prędkości, używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia
dzieci.
Pamiętajmy, że w czwartek, w Boże Ciało, na drogi wyjdą procesje. Zaplanujmy podróż tak, aby nie stresować się
ewentualnymi utrudnieniami w ruchu z tego powodu.
Zadbajmy o dobry stan techniczny pojazdu, zaplanujmy podróż uwzględniając prognozę pogody i większe natężenie ruchu
na drogach. Zapewnijmy sobie komfort jazdy i odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce. Pamiętajmy, że nie można
przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze.
Kierowco – wypocznij przed podróżą i bądź pewny, że jesteś trzeźwy. Rób przerwy w trakcie jazdy. Zadbaj o bezpieczeństwo
swoje i innych użytkowników drogi przestrzegając przepisów ruchu drogowego i pamiętając o zasadzie ograniczonego
zaufania.
Parkujmy w miejscach do tego wyznaczonych. Nie zostawiajmy nawet na chwilę pasażerów w nagrzanym pojeździe. Nie
zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu – najlepiej zabierać je ze sobą.
Zabierzmy ze sobą w podróż rozsądek, dobry humor i dużą dawkę empatii !!!
Miłośnikom wycieczek rowerowych funkcjonariusze przypominają o odpowiednim, bezpiecznym zachowaniu na drodze oraz
właściwym oświetleniu roweru. Warto zadbać o elementy odblaskowe na ubiorze. Im lepiej widoczny rowerzysta, tym
wcześniej zostanie dostrzeżony przez kierującego samochodem. Policjanci uprzedzają także, że nietrzeźwi rowerzyści
spotkają się z równie stanowczą reakcją, jak nietrzeźwi kierowcy samochodów. Nietrzeźwy rowerzysta jako niechroniony jest
potencjalną ofiarą wypadku.
...
Jeżeli najbliższe dni będziemy spędzali poza miejscem zamieszkania to, przed wyjazdem pomyślmy też o właściwym
zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować
jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest… życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w
budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych
pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. Nie nagłaśniajmy informacji o
planowanym wyjeździe i nie zostawiajmy tego rodzaju informacji na automatycznej sekretarce. Starajmy się nie pozostawiać
w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.
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