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BEZPIECZNIE NA DROGACH W WEEKEND MAJOWY
Data publikacji 30.04.2021

Od dzisiaj do 3 maja włącznie policjanci z wydziału ruchu drogowego otwockiej komendy
rozpoczynają działania kontrolno-prewencyjne na terenie naszego powiatu. Na drogach
krajowych, drogach wojewódzkich oraz głównych ciągach komunikacyjnych, pojawi się więcej niż
na co dzień patroli ruchu drogowego. Policjanci wyposażeni w laserowe mierniki prędkości oraz
urządzenia do kontroli stanu trzeźwości, będą zwracać uwagę na przestrzeganie ograniczeń
prędkości oraz stan trzeźwości kierujących. Mundurowi będą również egzekwować właściwe
zachowania wobec niechronionych uczestników ruchu, a w związku ze stanem epidemii zwracać
także uwagę na przepisy sanitarne.
Od dzisiaj rozpoczyna się „majówka”. Wielu z nas będzie korzystać z dni wolnych i urlopów realizując wyjazdy
wypoczynkowe.
Dla policjantów z drogówki będzie to czas wzmożonych działań, by każdy uczestnik ruchu mógł czuć się na drogach
powiatu bezpiecznie. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie sytuacje, w których dojedzie do naruszenia
obowiązującego prawa, zarówno z udziałem kierowców, jak również pieszych i rowerzystów.
Mundurowi zostaną wyposażeni w laserowe mierniki prędkości oraz nieoznakowane radiowozy z wideorejstratorami.
Policjanci częściej niż zwykle będą kontrolować stan trzeźwości, w celu wyeliminowania kierujących pojazdami, którzy
zdecydowali się prowadzić po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Funkcjonariusze zwrócą również
uwagę na korzystanie przez użytkowników pojazdów z pasów bezpieczeństwa, właściwe przewożenie dzieci w pojazdach
oraz właściwe zachowanie kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest uzależnione od wielu czynników między innymi
stanu trzeźwości kierującego, sprawności technicznej pojazdu, pogody, a zwłaszcza od przestrzegania obowiązujących
przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują o kulturę jazdy i wzajemny szacunek na
drogach, co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Nie zapominajmy o stanie epidemii i przestrzeganiu obostrzeń
sanitarnych.
Mundurowi podkreślają, że to od zachowania kierowcy zależy bezpieczne dotarcie do celu, zarówno tych osób, które są
w pojeździe, jak i tych, którzy są na drodze.
Życzymy wszystkim bezpiecznych podróży.
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