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WSZYSCY ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS
WIELKANOCY
Zbliżający się wydłużony weekend związany z obchodami Świąt Wielkanocy tradycyjnie stanowi
okres wyjątkowy dla milionów Polaków. W bieżącym roku, podobnie jak w roku ubiegłym jest to
czas szczególny również w związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i
wprowadzonymi w związku z tym określonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami.
W okresie Świąt Wielkanocnych jak co roku możemy spodziewać się zwiększonego ruchu osób i pojazdów, związanego
z przemieszczaniem się w celach spotkań rodzinnych, czy też bezpośredniego uczestnictwa w uroczystościach
religijnych, co również może wiązać się ze wzrostem liczby zdarzeń drogowych, jak również generować wzrost liczby
zakażeń, w związku z niestosowaniem się do ograniczeń. Ważne jest, aby niezależnie od okoliczności, przestrzegać
wprowadzonych zasad sanitarnych i w ten sposób konsekwentnie ograniczać rozprzestrzenianie się COVID-19.
Zadbajmy o swoje zdrowie i zdrowie naszych bliskich
Wciąż obowiązują obostrzenia, ograniczenia, nakazy i zakazy związane z epidemią COVID-19. Przestrzegając tych
zaleceń dbamy o zdrowie swoje oraz naszych bliskich. Większość z nas o tym wie. Są jednak też tacy, którzy wciąż
lekceważą wprowadzane ograniczenia i uważają je za zbędne. Czy te obostrzenia są przestrzegane, będzie sprawdzane
przez policjantów, a wobec osób lekceważących wprowadzone przepisy, będą wyciągane stosowne konsekwencje.
Zabezpiecz swoje mienie
Jeśli wybieramy się do rodziny na święta pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Kiedy my
świętujemy, ktoś inny może chcieć to wykorzystać poprzez włamanie i kradzież. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć kurki z
gazem, zawory wody, dokładnie zamknąć drzwi i okna. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na
nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu dnia. Jeżeli istnieje
taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego.
Policjanci zadbają o bezpieczeństwo na drogach
Wielki Piątek (02.04.2021) to szczególny dzień. Z perspektywy minionych lat, to właśnie tego dnia najwięcej osób
wyruszy w świąteczne podróże. W piątek funkcjonariusze drogówki w radiowozach nieoznakowanych z
wideorejestratorami i oznakowanych wyposażeni w lasery mierzące prędkość, będą nadzorować ruch na drogach
województwa. Szczególną uwagę skupią na przekroczeniach prędkości, co więcej, nikt nie będzie mógł liczyć na
pobłażliwość w tej kwestii. To samo dotyczy pasów - nie zapinamy ich dla uniknięcia mandatu, robimy to dla poprawy
własnego bezpieczeństwa. Policjanci będą także sprawdzać stan trzeźwości kierowców, wymagane dokumenty, zwrócą
uwagę na stan techniczny pojazdów.
W zeszłym roku w okresie okołoświątecznym (10-13.04.2020r.) doszło do 7 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 6
osób zostało rannych. Funkcjonariusze odnotowali 67 kolizji i zatrzymali 20 nietrzeźwych kierujących.

Przez cały świąteczny weekend policjanci ruchu drogowego będą dbać o bezpieczeństwo na drogach naszego regionu.
W dniach: 03.04.2021r. (sobota) w godz. 18.00-22.00 oraz 04-05.04.2021r. (niedziela i poniedziałek) w godz.
08.00-22.00 - funkcjonariusze będą egzekwować zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc przekraczającej 12
ton (z wyłączeniem autobusów oraz pojazdów wymienionych w treści § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – tj.
2013 poz. 839).
Dobre przygotowanie do każdej podróży to połowa sukcesu
Do podróży należy się odpowiednio przygotować, zadbać o auto - sprawdzić płyny eksploatacyjne, stan hamulców,
wycieraczek. Kierowcy muszą sprawdzić do kiedy ważne jest OC pojazdu i jego badanie techniczne. Równie ważne jest
rozmieszczenie bagaży w pojeździe. W przypadku zdarzenia drogowego nawet książka czy butelka z wodą mogą
poważnie zranić znajdujących się w aucie pasażerów. Niektórzy będą mieli do pokonania bardzo długie dystanse.
Oprócz odpowiedniego przygotowania pojazdu warto zadbać o komfort najmłodszych pasażerów - to na pewno pomoże
przetrwać długą, nużącą podróż.
Śmigus-dyngus
Zachowania osób niewłaściwie obchodzących zwyczaje wielkanocne, a przede wszystkim „śmigus-dyngus” np.
wylewanie na przechodniów z wielopiętrowych budynków nadmiernych ilości wody lub zanieczyszczeń oraz rzucanie z
wiaduktów na przejeżdżające samochody worków foliowych wypełnionych wodą, powodować mogą naruszenie
nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia lub naruszenie miru domowego podczas bezprawnego
wtargnięcia do mieszkania bez zgody właściciela. Sprawcy w wyniku swojego nieodpowiedzialnego zachowania mogą
ponieść odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów. Rodzice powinni nauczyć dzieci, że „Lany Poniedziałek” to
tradycja polewania wodą, w której należy zachować umiar i kulturę. Zlewanie wodą przypadkowych przechodniów może
narazić nas na straty materialne – gdy zostanie zniszczona np. droga odzież. Polewanie nie powinno odbywać się na
ulicach, gdyż bardzo często dzieci w ferworze zabawy wybiegają na jezdnię łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego,
a mokra nawierzchnia może okazać się przykrą w skutkach niespodzianką dla nadjeżdżających samochodów. Policjanci
przestrzegają amatorów zbiorowego i natarczywego oblewania o konsekwencjach prawnych za wszelkie chuligańskie
incydenty.
Za kierownicą tylko wypoczęci i bezwzględnie trzeźwi kierowcy
Świąteczny poniedziałek to nie tylko śmigus dyngus, ale także dla wielu osób czas powrotów do domu. Warto
pamiętać, że mając jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości można podejść do najbliższej komendy policji i je
rozwiać. Co roku podczas świątecznych weekendów wielu kierowców korzysta z takiej możliwości, by upewnić się czy
już bezpiecznie można ruszyć w trasę.
Apelujemy by Święta Wielkanocne nie były pretekstem do zaniechania przestrzegania zasad bezpieczeństwa! Spędźmy
je w miejscu zamieszkania, wyłącznie w gronie domowników - w ten sposób zagwarantujemy sobie i swoim bliskim, że
nie narazimy ich na utratę zdrowia i życia.
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