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APELUJEMY DO KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ
Pomimo letniej aury na drogach Sopotu wciąż dochodzi do kolizji i wypadków. Głównym powodem zdarzeń jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, niezachowanie bezpiecznej
odległości między pojazdami, a także nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i pierwszeństwa pieszemu. Rozwaga i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego może uchronić niejedno życie lub
zdrowie. Wczoraj około godziny 19.00 sopoccy policjanci ruchu drogowego zostali wezwani do obsługi zdarzenia drogowego na Alei Niepodległości, gdzie zderzyły się cztery pojazdy. Mundurowi,
którzy przyjechali na miejsce wstępnie ustalili, że 50-latek kierujący pojazdem volkswagen touran jadąc w kierunku Gdyni nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go forda i uderzył
w jego tył. Ford transit siłą uderzenia przemieścił się i uderzył w tył samochodu subaru forester, a subaru uderzyło w poprzedzające go auto kia ceed. W wyniku zdarzenia 40-letni kierowca forda
doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili czynności, m.in. oględziny uszkodzonych samochodów, szkic sytuacyjny i
dokumentację fotograficzną. Sprawdzili też trzeźwość kierujących pojazdami i ustalili, że wszyscy byli trzeźwi. Funkcjonariusze zatrzymali też prawo jazdy 50-latkowi, który kierował volkswagenem.
Czynności w sprawie wypadku cały czas trwają. Wczoraj także sopoccy policjanci pracowali na miejscu dwóch kolizji drogowych oraz wyeliminowali z dalszej jazdy nietrzeźwego
rowerzystę.Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji na drogach Sopotu to nadmierna prędkość, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, niezachowanie bezpiecznej odległości między
pojazdami, a także nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Wielu kierowców zatrzymanych do kontroli drogowej przekraczanie dozwolonej prędkości
tłumaczy policjantom tym, że do szybszej jazdy skusiła ich piękna pogoda oraz dobra i prosta droga. Pamiętać należy, że droga to nie tor wyścigowy, a jazda z nadmierną prędkością to zagrożenie
także dla innych uczestników ruchu drogowego.Przypominamy, że słoneczna pogoda i sucha jezdnia nie upoważnia kierowców do jazdy z nadmierną prędkością. Na drodze zawsze należy
uwzględnić także stan nawierzchni (np. dziury, wyboje), natężenie ruchu, w tym również pieszych, a nawet oślepiające słońce. Każdy element zagrożenia, połączony z małym doświadczeniem lub
złym samopoczuciem kierowcy, może doprowadzić do wypadku lub kolizji.Apelujemy do wszystkich osób jeżdżących pojazdami, jak również pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności na
drogach, o uważną jazdę, stosowanie się do znaków drogowych, a przede wszystkim o nie wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu.
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