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POLICYJNE DZIAŁANIA „BEZPIECZNY WEEKEND - BOŻE CIAŁO”
Kujawsko-pomorscy policjanci rozpoczynają dzisiaj działania pod kryptonimem „Bezpieczny Weekend
- Boże Ciało”. Akcja potrwa przez cały tzw. długi weekend, aż do niedzieli. Wzmożone działania na
drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Funkcjonariusze będą kontrolowali prędkość, ale przede wszystkim stan trzeźwości kierujących.
Przed nami kolejny długi weekend. Dla wielu z nas to czas wypoczynku, a dla policjantów wzmożonego ruchu na drogach w
związku z licznymi wyjazdami. Dlatego już dzisiaj (30.05.18) kujawsko-pomorscy policjanci rozpoczynają działania
”Bezpieczny Weekend - Boże Ciało”, które potrwają do niedzieli (3.06.18). Akcja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa
podróżującym oraz ograniczenie zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym.
Każdy długi weekend charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów oraz niechronionych użytkowników dróg,
dlatego też na drogach należy spodziewać się większej ilości patroli ruchu drogowego. Podczas akcji policjanci będą
korzystali nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Na
drogach pojawią się także mundurowi na motocyklach.
Policjanci w tych dniach będą reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne tj. przekraczanie dozwolonej prędkości,
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Mundurowi będą eliminować z ruchu osoby kierujące
pod wpływem alkoholu. Sprawdzać będą także, czy podróżujące autem osoby korzystają z pasów bezpieczeństwa, czy dzieci
przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa. Kontrolować będą również stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na
oświetlenie i stan ogumienia.
Podczas działań mundurowi nie zapomną o pieszych. Zwracać będą szczególną uwagę na prawidłowość poruszania się ich po
drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych po zmierzchu poza terenem zabudowanym.
W ubiegłym roku podczas „Długiego Weekendu - Boże Ciało”, który trwał od 14.06.17 do 18.06.17) na drogach naszego
województwa doszło do 19 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 22 zostały ranne. Odnotowano 332
kolizje. Ponadto, policjanci zatrzymali 86 kierujących będących pod wpływem alkoholu.
Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do zmieniających się warunków atmosferycznych, stanu drogi,
widoczności oraz natężenia ruchu. Pogoda może być zmienna, dlatego pamiętajmy o możliwości wystąpienia wysokich
temperatur, ale również opadów deszczu. Zbyt wysoka temperatura wpływa również na samopoczucie i psychomotorykę,
zarówno kierowców pojazdów, jak i pieszych. Dlatego, będąc użytkownikiem drogi warto pamiętać o bezpieczeństwie
własnym oraz innych.
Zakazy w ruchu drogowym w okresie Bożego Ciała
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych
ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2013 r., poz. 839 z późn.
zm.); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na
drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:
data
30 maja 2018 r.
31 maja 2018 r.

od godziny
18:00
08:00

do godziny
22:00
22:00

uwagi
dzień poprzedzający
dzień Bożego Ciała
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