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RAZEM ZADBAJMY O BEZPIECZNY SIERPNIOWY WEEKEND
Każdy tzw. długi weekend, wynikający z dodatkowego dnia wolnego w tygodniu, generuje wzmożony
ruch drogowy, a co za tym idzie zwiększa się ryzyko wystąpienia większej liczby zdarzeń drogowych.
Organizowane są wtedy także liczne uroczystości i imprezy rozrywkowe, które również mają wpływ
na porządek w ruchu drogowym, a także na wzrost ryzyka wystąpienia zdarzeń kryminalnych.
Dlatego policjanci przygotowując się do sierpniowego długiego weekendu organizują wzmożone
działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „Bezpieczny weekend – sierpniowy weekend”, by w ich
trakcie przeciwdziałać ryzyku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.
Tegoroczny sierpniowy weekend przypada na dni 14-18 sierpnia. Z doświadczeń lat ubiegłych policjanci wiedzą, że w tym
czasie należy się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów. Zwiększona liczba uczestników ruchu drogowego może wpłynąć
na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i zakłóceń porządku w ruchu drogowym. Wynikać to może m.in. z faktu, że na drogi
mogą wyjechać kierujący o niewielkim doświadczeniu w prowadzeniu samochodów, a także bezmyślni kierowcy, którzy za
kierownice swoich aut wsiądą będąc pod wpływem alkoholu.

Już pierwszego dnia działań (14.08.2019) policjanci przeprowadzą ogólnopolskie działania „Prędkość”. To właśnie prędkość
jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków.

Niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia związane m.in. z brakiem opanowania pojazdu. Wpływa
również, w istotny sposób, na rodzaj doznanych w wypadku obrażeń. Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny.
Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco
przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
Policjanci w trakcie działań pracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, utrzymania jego
płynności i wykluczenia z ruchu drogowego piratów drogowych i tych najbardziej bezmyślnych, czyli nietrzeźwych
kierujących. Sprawdzane będzie także obowiązkowe wyposażenie pojazdów, a także sposób przewożenia dzieci. W tej służbie
policjantów wspierać będą także przedstawiciele służb pozapolicyjnych upoważnionych do kontroli ruchu drogowego, z
którymi tworzone będą tzw. patrole mieszane.
W roku 2017, kiedy policyjne działania związane z długim sierpniowym weekendem także trwały 5 dni, na drogach Warmii i
Mazur doszło do 25 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 35 zostało rannych.

Policyjne działania nie ograniczą się jedynie do dróg. Policjanci służby prewencyjnej będą także zabezpieczać miejsca, w
których organizowane będą uroczystości związane z obchodzonym w tym czasie świętem, a także miejsca organizacji imprez
rozrywkowych. Policyjni wodniacy natomiast będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających na obszarach przywodnych
i korzystających z różnego rodzaju sprzętów pływających. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie przypadki łamania
prawa, będą kontrolować trzeźwość sterników, a także stan wyposażenia jednostek pływających.

Pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo na drodze i
bezpieczeństwo naszych pasażerów. Zadbajmy o odpowiednie wyposażenie naszego auta, jego sprawność techniczną i o to,
by za jego kierownicę wsiadały wyłącznie osoby bezwzględnie trzeźwe i wypoczęte, posiadające wymaganą wiedzę i

umiejętności, a co za tym idzie, odpowiednio przygotowane do podróży.
Prawidłowo zabezpieczmy swoje mienie, tak by nie ułatwiać zadania złodziejom, którzy tylko czekają na to, jak przez
roztargnienie zapomnimy zamknąć drzwi, czy domknąć okna.
Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa skutecznie przyczyni się do tego, że sierpniowy długi weekend będzie
bezpiecznym weekendem.
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