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ZAPOWIEDŹ DZIAŁAŃ „SMOG” , „TRZEŹWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ” ORAZ „BEZPIECZNY PIESZY I ROWRZYSTA”
W poniedziałek sopoccy policjanci ruchu drogowego włączą się do ogólnopolskich działań „Smog”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów. We wtorek natomiast
zostaną przeprowadzone międzypowiatowe działania „Trzeźwość, prędkość” i „Bezpieczny pieszy i rowerzysta”
W poniedziałek (30.07.2018 r.) policjanci z sopockiej drogówki uczestniczyć będą w ogólnopolskich działaniach „Smog”. Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w
oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.
Dzień później w trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców (31.07.2018 r.) mundurowi włączą się do międzypowiatowych działań prewencyjno-kontrolnych: w godz. 6.00-14.00 –
„Trzeźwość, prędkość” w w godz. 13.00-21.00 „Bezpieczny Pieszy i Bezpieczny Rowerzysta””. Podstawowym celem tych działań jest egzekwowanie od pieszych, rowerzystów i kierujących
pojazdami właściwych zachowań na drodze. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzą się, czy piesi nie łamią przepisów
ruchu drogowego.
Podczas akcji patrole zwrócą uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych i rowerzystów tj. nieprawidłowe poruszanie się po drodze, przechodzenie,przejeżdżanie przez jezdnię w miejscach
niedozwolonych, naruszenie obowiązku używania odblasków i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Pod lupę zostaną też wzięci kierujący, których zachowanie na drodze godzi w
bezpieczeństwo pieszych. Zachowania takie to m.in. wyprzedzanie i omijanie w rejonie przejść dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, jazda
wzdłuż i zatrzymanie na chodniku.
Eliminowanie z ruchu drogowego agresywnych, łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców, niezmiennie od lat, jest jednym z głównych celów w działaniach Policji. Dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych urządzeń kontrole oraz badania trzeźwości są wykonywane szybko i skutecznie, nie tworzą nadmiernych utrudnień w ruchu drogowym. Przypominamy, że za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a za spowodowanie wypadku w takim stanie grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 12.
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