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Policjanci rozpoczynają działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach podczas
ostatniego w tym roku „długiego weekendu”. Od środy do niedzieli (10 – 14 listopada) pojawi
się więcej policyjnych patroli, aby każdy na lubuskich drogach czuł się bezpiecznie. Mundurowi
będą reagować na niebezpieczne zachowania za kierownicą, ale również służyć wszelką pomocą
zmotoryzowanym. Wszystko po to, aby każdy spokojnie i bez przeszkód dotarł do celu.
Podczas ostatniego w tym roku „długiego weekendu” czekają nas obchody Narodowego Święta Niepodległości. W wielu
miastach nie tylko naszego regionu, ale i Polski będą organizowane uroczystości państwowe. Może to wiązać ze
zmianami w organizacji ruchu drogowego i koniecznością obrania alternatywnych tras przez kierowców. Aby
podróżowanie nie sprawiało im jednak trudności, w wielu miejscach ruchem będą kierować policjanci. Poza tym, w
najbliższych dniach możemy spodziewać się zwiększonego ruchu na drogach – zwłaszcza na głównych arteriach
komunikacyjnych naszego województwa – autostradzie A2 i drodze ekspresowej S3. Właśnie tam, ale również na
drogach o mniejszym natężeniu ruchu będą widoczne patrole lubuskiej drogówki. Słowo „bezpieczeństwo” odmienimy
przez wszystkie przypadki.
Będziemy pomagać podróżnym w sprawnym dotarciu do celu. Jednak w przypadku ujawniania nieodpowiedzialnych i
zagrażających bezpieczeństwu sytuacji na drodze policjanci będą reagować na nie natychmiastowo i stanowczo, z całą
paletą konsekwencji prawnych. Mundurowi w „białych czapkach” wyposażeni w radiowozy z videorejestratorem będą
kontrolować prędkość z jaką jeżdżą kierowcy. Warto przypomnieć, że to właśnie niedostosowanie prędkości do
warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji. Bacznie obserwowane będzie zachowanie kierowców
na drodze, sposób w jaki przewożą pasażerów – czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci korzystają ze
specjalnych fotelików. W ruch pójdą alkotesty i testery narkotykowe, dlatego kierowcy powinni spodziewać się kontroli
związanych ze stanem psychoﬁzycznym.
Do dłuższej podróży warto się odpowiednio przygotować. Nie zapominajmy o sprawdzeniu stanu technicznego naszego
pojazdu, który ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Warto skontrolować oświetlenie, płyny
eksploatacyjne, opony i zadbać o prawidłowe zabezpieczenie naszego bagażu. Poświęcenie tych kilkunastu minut
sprawi, że na drodze będziemy czuć się pewniej. Za kierownicę wsiadajmy wypoczęci i zrelaksowani. Podczas jazdy,
gdy ogarnie nas zmęczenie czy znużenie, zróbmy sobie przerwę, zjedźmy na parking. Krótki spacer, wypicie kawy
sprawi, że poczujemy się lepiej.
Rozsądna, spokojna, zgodna z przepisami prawa jazda to jedyna droga do bezpiecznego dotarcia do celu. Zróbmy
wszystko, aby nadchodzący długi weekend pozostawił w nas tylko pozytywne wspomnienia. Szerokiej, bezpiecznej
drogi!
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