KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OLSZTYNIE
http://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/61146,Zbliza-sie-ostatni-weekend-wakacji-policjanci-beda-czuwac-nad-bezpiecze
nstwem-po.html
2019-10-19, 01:03

Strona znajduje się w archiwum.

ZBLIŻA SIĘ OSTATNI WEEKEND WAKACJI - POLICJANCI BĘDĄ
CZUWAĆ NAD BEZPIECZEŃSTWEM PODRÓŻNYCH
Wakacje 2019 dobiegają końca. Zaledwie jeden weekend dzieli uczniów od powrotu do szkoły. W
trakcie najbliższego weekendu, na drogi naszego regionu wyjedzie więcej policyjnych patroli.
Mundurowi zadbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Policyjne działania potrwają od piątku (30.08.2019r.) do niedzieli (01.09.2019r.). Tradycyjnie w trakcie ostatniego a trzeba
zaznaczyć upalnego weekendu poprzedzającego rok szkolny na drogach przewiduje się zwiększony ruch zarówno
zmotoryzowanych jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. Przyszły weekend wiąże się zarówno powrotami do domów
jak również z ostatnimi wyjazdami na krótki wypoczynek. Niech ten weekend będzie bezpieczny dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego.
Policjanci skoncentrują swoją uwagę na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość i na tych, którzy podejmą się
ryzykownych manewrów. Wobec osób w rażący sposób naruszających zasady bezpieczeństwa funkcjonariusze nie będą
stosować taryfy ulgowej. Zadaniem priorytetowym policjantów ruchu drogowego jest również wyeliminowanie z ruchu
kierowców, którzy zdecydują się aby wsiąść za kierownicę po alkoholu.
Podróżując pojazdem nie zapominajmy o tym, że na drodze nie jesteśmy sami. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i
pozostałych uczestników ruchu drogowego. Nie zapominajmy przy tym o osobach które przewozimy – dopilnujmy, aby każdy
z pasażerów miał zapięte pasy bezpieczeństwa a dzieci były przewożone w fotelikach ochronnych.
Policjanci poddadzą kontroli również pojazdy o dmc przekraczającej 12 ton. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym
obowiązują ograniczenia ruchu dla tych aut. Ograniczenia na przyszły weekend przedstawiają się następująco:
Piątek: od godziny 18 do 22;
Sobota: od godziny 8 do 14;
Niedziela: od godziny 8 do 22.

Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Pamiętajmy, że podejmowanie ryzyka niebezpiecznych
manewrów może nieść za sobą tragiczne skutki często odczuwalne do końca życia. Wypadek drogowy to cierpienie wielu
osób, dlatego wspólnie zminimalizujmy to ryzyko stosując zasady kodeksu drogowego. I choć z założenia każdy ma
obowiązek przestrzegania przepisów drogowych nie zapominajmy o zasadzie ograniczonego zaufania do pozostałych
uczestników ruchu drogowego oraz o empatii i uprzejmości wobec siebie.
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