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POLICJANCI PRZEPROWADZĄ DZIAŁANIA „BEZPIECZNY WEEKEND”
Okres świąteczny to czas licznych wyjazdów. Między 21 grudnia a 1 stycznia policjanci przeprowadzą działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na trasach w
całej Polsce należy spodziewać się większej liczby funkcjonariuszy.
Już dzisiaj pomorscy policjanci prowadzą działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do 1 stycznia 2019 roku należy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby
patroli na trasach w całej Polsce. Policjanci będą bezwzględnie reagować na wykroczenia, które najczęściej są przyczyną tragicznych wypadków. W służbie zostaną wykorzystane ręczne mierniki
prędkości, pojazdy wyposażone w wideorejetrator, urządzenia do przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu oraz innych środków działających podobnie. Przypominamy podstawowe zasady,
które pomogą w bezpiecznym dotarciu do celu: 1. Zaplanuj trasę, weź pod uwagę prace drogowe, wypadki, słuchaj komunikatów, korzystaj z dostępnych aplikacji. 2. Sprawdź stan techniczny
pojazdu, zwłaszcza światła, weź dodatkowe żarówki, upewnij się, że koło zapasowe lub zestaw naprawczy nadaje się do użytku. Uzupełnij płyny, uwzględnij konieczność regularnego używania
spryskiwaczy. 3. Dokładnie umocuj bagaż, zadbaj o jego równomierne rozmieszczenie. Wszystkie zbędne przedmioty włóż do bagażnika. Zwierzęta nie powinny swobodnie przemieszczać się. 4.
Sprawdź czy trójkąt ostrzegawczy nie jest uszkodzony. 5. Ustaw prawidłowo fotel oraz lusterka. Sprawdź pasy bezpieczeństwa. 6. Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci. Nie przewoź ich w zbyt grubej
odzieży. 7. Pamiętaj, że obciążony samochód inaczej zachowuje się na drodze. Pierwsze kilometry pokonaj spokojniej, wyczuj pojazd. 8. Za kierownicę wsiadaj wypoczęty i trzeźwy. 9. Rób regularne
przerwy. 10. Zadbaj o nawodnienie organizmu. Przekąski spożywaj podczas postojów. Nie jedz dużo. Obfity posiłek może powodować senność. 11. Podczas przerwy nie zapominaj o skorzystaniu z
toalety. Pełny pęcherz moczowy, podczas nawet niegroźnej stłuczki, jest narażony na uraz. 13. Jedź zgodnie z przepisami.
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