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WAKACJE – TRWAJĄ DZIAŁANIA POLICJANTÓW DROGÓWKI
Od 22 czerwca do 2 września sopoccy policjanci prowadzą działania „Bezpieczne wakacje. W Sopocie, tak jak w całym kraju, mundurowi pomagają podróżnym korzystającym z letniego wypoczynku.
10 lipca br. funkcjonariusze z Sopotu i Gdyni wspólnie przeprowadzili międzypowiatowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Dziś prowadzone są
ogólnopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wraz z zakończeniem roku szkolnego policjanci w całej Polsce rozpoczęli działania „Bezpieczne wakacje”. Potrwają one do 2
września br. W związku z trwającą akcją należy spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych, podczas których mundurowi kontrolują prędkość poruszających się pojazdów, trzeźwość
kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci. Sopoccy policjanci ruchu drogowego wspólnie z kolegami z Gdyni w dniu 10 lipca br. prowadzili międzypowiatowe
działania kontrolne „Trzeźwość i Prędkość”. Ich celem było ograniczenie ilości zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością, brawurą jazdy kierujących pojazdami oraz wyeliminowanie
z dróg nietrzeźwych kierujących. W godzinach popołudniowych sopoccy i gdyńscy policjanci prowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy" i „Bezpieczny Rowerzysta”. Działania połączone były
z akcją "Patrz i słuchaj" oraz "Jednośladem bezpiecznie do celu". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi
nie łamią przepisów. Podczas wtorkowych działań sopoccy policjanci odnotowali wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami. Funkcjonariusze nałożyli mandaty karne na kierowców, którzy
m.in. przekroczyli dozwoloną prędkość. Skierują także trzy wnioski o ukaranie do sądu. W trakcie działań policjanci z Sopotu sprawdzili trzeźwość ponad 300 kierowcom i ustalili, że wszyscy byli
trzeźwi. Podczas kontroli sprawdzane były także wymagane dokumenty oraz stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali dwóm kierującym dowody rejestracyjne
pojazdów.Przypominamy, że prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do ograniczeń prędkości. Za kierownicą należy być wypoczętym. Podczas
długiej podróży, na każdą godzinę, należy zrobić kilkunastominutową przerwę. Wszystkie zbędne przedmioty powinny znajdować się w bagażniku. Samochód natomiast musi być w pełni sprawny
technicznie.
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