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Zbliżający  się  okres  Świąt  Bożego  Narodzenia,  to  czas  wzmożonego  ruchu.  Okres,  gdy  wiele  osób
wyjeżdża  by  wypocząć  lub  spotkać  się  z  rodzinami.  W  trosce  o  bezpieczeństwo  podróżujących  w
dniach  21-26  grudnia  2018  roku  policjanci  ruchu  drogowego  będą  prowadzili  ogólnopolskie
działania  pn.  BEZPIECZNY  WEEKEND  –  BOŻE  NARODZENIE.

Emocje  związane  z  okresem  przedświątecznym  oraz  samymi  Świętami  Bożego  Narodzenia  powodują,  że  wszyscy  się
śpieszymy,  jesteśmy  roztargnieni  i  ciągle  brakuje  nam  czasu.  Na  drogach  pojawia  się  więcej  niż  zwykle  pojazdów  i
pieszych.  To  wszystko,  w  połączeniu  ze  zmiennymi,  niekorzystnymi  o  tej  porze  roku  warunkami  drogowymi  i  wcześnie
zapadającym  zmrokiem,  może  powodować  sytuacje  zagrażające  bezpieczeństwu  w  ruchu  drogowym.

Policjanci,  w  tych  newralgicznych  dniach,  prowadzić  będą  działania  mające  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa
wszystkich  uczestników  ruchu  drogowego.  Pamiętajmy  jednak,  że  w  dużej  mierze  będzie  ono  zależało  również  od  nas
samych.  Zadbajmy  więc,  aby  nadchodzące  Święta  były  spokojne  i  bezpieczne.

Spokojna  rozsądna  jazda,  stosowanie  się  do  obowiązujących  przepisów,  korzystanie  ze  swoich  praw  oraz  wywiązywanie
się  z  obowiązków,  zwracanie  uwagi  na  wszystkich  uczestników  ruchu  drogowego  –  są  „receptą”  na  bezpieczne
korzystanie  z  drogi.

W  tym  wyjątkowym  okresie  mundurowi  dołożą  wszelkich  starań,  by  wspierać  podróżujących  i  udzielać  im  pomocy.
Jednak  mimo  świątecznej  atmosfery  nie  będzie  „taryfy  ulgowej”  wobec  osób,  które  w  sposób  rażący  naruszą  przepisy
ruchu  drogowego  i  tym  samym  narażą  innych  na  ryzyko  utraty  życia  czy  zdrowia.  Dlatego  też,  w  czasie  działań
Bezpieczny  weekend  –  Boże  Narodzenie  policjanci  pełniący  służbę  na  drogach  zwrócą  szczególną  uwagę  na  stan
trzeźwości  kierujących,  przestrzeganie  ograniczeń  prędkości,  stan  techniczny  pojazdów,  jak  też  sposób  przewożenia
pasażerów,  zwłaszcza  dzieci.

Przed  podróżą  pamiętajmy  również  o  przygotowaniu  swojego  samochodu  do  drogi.  Należy  między  innymi  sprawdzić
światła,  hamulce,  płyny  eksploatacyjne,  stan  opon.  Nie  pozwólmy  też  ani  sobie,  ani  innym  na  nieodpowiedzialne
zachowanie,  jakim  jest  wsiadanie  za  kierownicę  pojazdu  po  spożyciu  alkoholu.

Obecna  pora  roku  nie  sprzyja  pieszym.  Z  powodu  trudnych  warunków  atmosferycznych  piesi  są  dla  kierujących  słabo
widoczni  nawet  w  dzień.  Taka  sytuacja  ma  przełożenie  na  ich  bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym.  Apelujemy  do
kierujących,  aby  obserwując  drogę  wzięli  pod  uwagę,  że  poruszają  się  po  niej  piesi  uczestnicy  ruchu,  którzy  ze  względu
na  wcześnie  zapadający  zmrok  i  warunki  pogodowe  mogą  być  słabo  widoczni.
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Rodzinne  i  pogodne  Święta  –  to  Święta  bezpieczne.
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