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ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI MIESIĄC WAKACJI
W tym roku wakacje rozpoczęły się 19 czerwca. Do 1 września br. policjanci będą prowadzić akcję
„Bezpieczne Wakacje 2019”. Do działań została zaangażowana większa liczba funkcjonariuszy.
Pełniona przez nich służba uwzględnia miejsca zbiorowego wypoczynku, ruch turystyczny,
utrudnienia spowodowane tymczasową zmianą organizacji ruchu związaną z prowadzonymi robotami
drogowymi. Apelujemy o ostrożność!
Policjanci weryﬁkują również przestrzeganie zakazów ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego
przewozu, w dniach:
•

od dnia 28 czerwca do dnia 1 września br.:

-w piątki – w godz. 18:00 – 22:00,
-w soboty – w godz. 8:00 – 14:00,
- w niedziele – w godz. 8:00 – 22:00,
•

14 sierpnia w godz. 18:00 – 22:00,

•

15 sierpnia w godz. 8:00 – 22:00

W ramach pełnionej służby policjanci prowadzą między innymi wzmożone kontrole autobusów przewożących zorganizowane
grupy osób, w szczególności dzieci i młodzieży. W ich głównym zainteresowaniu są również motocykliści i rowerzyści
naruszający przepisy ruchu drogowego. Policjanci sprawdzają również stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci.
Mundurowi konsekwentnie eliminują z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu zarówno w doraźnych kontrolach jak i
zorganizowanych działaniach. Poza weryﬁkują stosowanie się kierujących do ograniczeń prędkości i to również w tzw.
kontrolach kaskadowych.
Podczas wakacji w miejscach letniego wypoczynku policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą aby rozmawiać o
bezpiecznym wypoczynku.

Funkcjonariusze od 19 czerwca 2019 do 31 lipca b.r. roku na terenie województwa łódzkiego odnotowali 421
wypadków drogowych, w których zginęły 24 osoby a 506 zostało rannych. W tym okresie policjanci
wyeliminowali 920 nietrzeźwych kierujących. Łącznie skontrolowali 366 autobusów. W analogicznym okresie
ubiegłego roku doszło do 471 wypadków, w których śmierć poniosło 20 osób a ranne zostały 632.
Funkcjonariusze interweniowali wobec 931 nietrzeźwych kierujących. W tym roku na terenie wojewódzkiego
łódzkiego odnotowaliśmy 5 przypadków utonięć.

Apelujemy o ostrożność podczas wakacyjnych wyjazdów i wypoczynku nad wodą.

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

