Serwis informacyjny KMP SOPOT
www.sopot.policja.gov.pl

DZIAŁANIA SOPOCKICH POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO
W minionym tygodniu sopoccy policjanci ruchu drogowego prowadzili działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na
drodze oraz przypominali kierowcom, że w rejonie szkół należy zachować szczególną ostrożność. Wczoraj pod lupę wzięto pojazdy do nauki jazdy oraz egzaminowania przyszłych kierowców. Dziś od
godz. 6.00 rano mundurowi z Sopotu prowadzą własne działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”. Celem akcji jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników
ruchu drogowego oraz przypomnienie, że na drodze wszyscy są równi. W dniach 3-7 września br. sopoccy policjanci, podobnie jak koledzy z całej Polski, prowadzili działania „Bezpieczna droga do
szkoły”. Każdego dnia funkcjonariusze drogówki obecni byli w rejonach placówek oświatowych, gdzie kontrolowali zachowania uczestników ruchu drogowego. W trakcie działań policjantki prewencji
i ruchu drogowego spotkały się z przedszkolakami i pierwszoklasistami, i rozmawiały z nimi m.in. o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz prawidłowym przechodzeniu przez
przejście dla pieszych. Ponadto każdy maluch otrzymał z rąk funkcjonariuszek gadżety odblaskowe w postaci plecaków, opasek i breloków.Sopoccy policjanci podczas kontroli pojazdów sprawdzali
także trzeźwość kierowców, a przypadku podejrzenia, że znajdują się oni pod wpływem środków odurzających, przeprowadzali wstępne badanie śliny na obecność narkotyków. W wyniku
prowadzonych działań „Bezpieczna droga do szkoły” mundurowi odnotowali wykroczenia w ruchu drogowym oraz zatrzymali 14 dowodów rejestracyjnych pojazdów, m.in. za brak ważnych badań
technicznych. Wczoraj (10.09.2018 r.) w ramach prowadzonych działań pomorscy policjanci pod lupę wzięli pojazdy do nauki jazdy oraz egzaminowania przyszłych kierowców. Celem prowadzonej
akcji było ujawnienie pojazdów do nauki jazdy, które nie spełniają wymogów warunków technicznych, ujawnienie nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć praktycznych oraz zminimalizowanie
wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych przez kandydatów na kierowców.Dziś od godz. 6.00 rano mundurowi z Sopotu prowadzą własne działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”. Celem akcji
jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji policjanci przypominają kierowcom, że piesi i
rowerzyści są również uczestnikami ruchu drogowego i na drodze wszyscy są równi. Dzisiejsze działania potrwają do godz. 22.00.
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