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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO
Sopoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w trakcie swojej służby koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wiosenna aura sprawiła, że na
drodze oprócz kierowców spotkać możemy wielu rowerzystów oraz pieszych uczestników ruchu. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich funkcjonariusze apelują o rozwagę oraz stosowanie się do
przepisów panujących na drodze.Policjanci drogówki w trakcie swojej służby koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Codziennie przeprowadzają
kontrole drogowe, w trakcie których sprawdzają trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów i dokumenty. Funkcjonariusze obsługują też zdarzenia drogowe oraz zabezpieczają imprezy
masowe. Zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego nie tylko przez kierowców, ale wszystkich użytkowników ruchu.Oprócz działań własnych sopoccy policjanci włączają się
również do działań ogólnopolskich i wojewódzkich. Dziś (09.04.2018 r.) na ulicach miasta funkcjonariusze prowadzą działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest
poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy.Jutro (10.04.2018 r.) wspólnie z kolegami
z gdyńskiej komendy prowadzić będą na granicy dwóch miast międzypowiatowe działania „Trzeźwość i prędkość” oraz „Bezpieczny Pieszy”. Celem tej akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń
drogowych spowodowanych nadmierną prędkością, brawurą jazdy kierujących pojazdami oraz wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Policjanci zwrócą szczególną uwagę także na
bezpieczeństwo pieszych. Także jutro sopocka drogówka włączy się do wojewódzkich działań „Alkohol i narkotyki”, mających na celu wyeliminowanie z ruchu tych, którzy kierują pojazdem pod
wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.W najbliższy weekend mundurowi z sopockiej komendy włączą się też do działań „Bicykl”, które ukierunkowane są na poprawę
bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerach. Wiosenna aura sprawiła, że na drogach spotkać możemy wielu rowerzystów. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo wszystkich apelujemy o
rozwagę oraz stosowanie się do przepisów nie tylko kierujących pojazdami, ale również rowerzystów i pieszych uczestników ruchu drogowego.
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