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AUTOKAR SPRAWNY, KIEROWCA TRZEŹWY – MOŻNA RUSZAĆ
W DROGĘ
Policjanci drogówki przeprowadzają liczne kontrole autokarów, którymi dzieci i urlopowicze udają się
w wakacyjne podróże. Stan techniczny pojazdu i trzeźwość kierowcy to podstawowe elementy każdej
kontroli. Jeżeli jedna z nich wypada negatywnie, przewoźnik musi podstawić nowy autokar lub
natychmiast usunąć jego niesprawność. Gdy policjanci stwierdzą zaś, że wszystko jest w porządku…
czas wyruszać w drogę.
Wakacje trwają już w najlepsze. Dzieci i młodzież wyjeżdżają na wycieczki w różne miejsca letniego wypoczynku. Najczęściej
podróżują one autokarami, które kontrolowane są przez policjantów drogówki. Kiedy mundurowi otrzymają informację o
planowanym wyjeździe, pojawiają się we wskazanym miejscu i przeprowadzają szczegółową kontrolę. Ta składa się z dwóch
podstawowych elementów, czyli sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. Osoba wsiadająca za
kierownicę autokaru musi posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia większej ilości osób, a także musi być
odpowiednio wypoczęta. Policjanci sprawdzają stan psychofizyczny kierowców, w czym pomagają im specjalne urządzenia
rejestrujące czas podróży i postoju. Kiedy kontrola kierowcy wypada bezproblemowo, sprawdzany jest autokar. Mundurowi w
białych czapkach bardzo szczegółowo zwracają uwagę na stan techniczny pojazdu. Sprawdzają poziom płynów, zużycie
bieżnika opon, sprawność świateł, oraz funkcjonowanie systemów kierowania i hamowania. Autokar musi także posiadać
gaśnice, apteczki oraz specjalne tabliczki informacyjne. Jeżeli policjanci stwierdzą niesprawność któregoś z tych elementów,
to wówczas zatrzymują dowód rejestracyjny pojazdu. Przewoźnik zmuszony jest wtedy podstawić inny autokar lub usunąć
problem na miejscu. Natomiast gdy kontrola przebiega bez żadnych przeciwwskazań mundurowi dopuszczają pojazd do
dalszej jazdy i wycieczka może ruszać w drogę.
Takie kontrole gorzowscy policjanci przeprowadzali w miniony weekend (7-8 lipca). Wszystkie sprawdzone autokary okazały
się sprawne i mogły bezproblemowo przewieźć podróżnych. Odpowiednio przygotowani do jazdy byli także kierowcy.
Wszyscy posiadali niezbędne uprawnienia, a ich stan trzeźwości i psychofizyczny pozwalał im usiąść za kierownicą autokaru.
Policjanci mają nadzieję, że kolejne kontrole wypadną tak samo dobrze jak te przeprowadzone w weekend.
Przypominamy, że kontrolę autokaru może zgłosić każda osoba. Należy wtedy zadzwonić do najbliższej
jednostki Policji lub zgłosić się osobiście i przekazać funkcjonariuszom potrzebne informacje m.in. miejsce i
czas wyjazdu wycieczki. Warto pamiętać, aby kontrolę zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem, co pozwoli
policjantom odpowiednio zaplanować ich działania.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek
Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 5/5 (1)

Tweetnij

