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RUSZA POLICYJNA AKCJA „BEZPIECZNE BOŻE CIAŁO 2021”
Data publikacji 02.06.2021
W okresie od 3 do 6 czerwca 2021 roku na drogach powiatu otwockiego pojawi się zwiększona ilość
patroli z wydziału ruchu drogowego, które będą dbały o bezpieczeństwo wszystkich podróżnych podczas
długiego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała. Mundurowi spodziewają się zwiększonego
natężenia ruchu i w związku z tym przeprowadzą działania zmierzające do ograniczenia występowania
wszelkiego rodzaju niepożądanych zdarzeń na drogach. Największej liczby patroli można się spodziewać na
trasach wyjazdowych i szybkiego ruchu. Kontrola może zakończyć się mandatem i punktami karnymi, czy
nawet utratą prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Od jutra policjanci z wydziału ruchu drogowego będą prowadzić działania pod nazwą „Bezpieczne Boże Ciało 2021”
mające na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego. W związku z tym na ulicach
pojawi się znacznie zwiększona liczba patroli Policji, które będą przyglądać się zachowaniom kierowców i pieszych.
Głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie zapewnienie płynności ruchu i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń
drogowych, a zwłaszcza tych tragicznych w skutkach. Mundurowi szczególną uwagę zwrócą na łamanie ograniczeń
prędkości, a głównie tyczy się to do amatorów szybkiej jazdy w obszarze zabudowanym. Pamiętajmy, że w przypadku
przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, stracimy prawo jazdy na trzy miesiące.
Obok piratów drogowych, policjanci także będą eliminować z ruchu pojazdy niesprawne technicznie oraz sprawdzą
sposób przewożenia pasażerów i ładunków. Zwróćmy uwagę, aby wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci były
przewożone w dostosowanych fotelikach. Ponadto mundurowi zwrócą uwagę na wszystkich uczestników ruchu
drogowego, którzy będą dopuszczać się agresywnych wykroczeń oraz przestępstw, tym samy powodując zagrożenie dla
bezpieczeństwa. Priorytetem będzie eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierowców, gdyż kierujący pod wpływem alkoholu
lub narkotyków często stanowią śmiertelne zagrożenie na drogach. Wzmożone działania policjanci zakończą w niedzielę.
W trakcie akcji funkcjonariusze wykorzystają oznakowane i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory,
laserowe mierniki pomiaru prędkości pojazdów, urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i
do badania stanu po użyciu środków podobnie działających jak alkohol, przyrządy do kontroli czasu pracy kierowców
oraz policyjny dron.
Policjanci apelują o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, co przyczyni się do spadku liczby wypadków, oﬁar
śmiertelnych i osób rannych.
Pamiętajmy również o ograniczeniach wynikających z epidemii. Starajmy się unikać dużych skupisk ludzkich i zachować
dystans społeczny. Planując podróż nie zapomnijmy zabrać ze sobą maseczki ochronne oraz środki dezynfekcyjne, gdyż
będą potrzebne w sklepach i na stacjach benzynowych.
Życzymy bezpiecznych podróży.
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