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BEZPIECZNY WEEKEND – BOŻE CIAŁO 2017
Przed nami wydłużony weekend i związany z nim czas wyjazdów. Wzrost liczby uczestników
ruchu na drogach niesie ze sobą wzrost zagrożenia bezpieczeństwa osób z nich korzystających.
Dlatego, jak zawsze w tym czasie, na drogach całego Mazowsza zwiększona liczba policjantów
czuwać będzie nad bezpieczeństwem podróżujących. Policjanci przede wszystkim będą sprawdzać
prędkości i trzeźwości kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Działania „Bezpieczny Weekend
– Boże Ciało 2017" rozpoczną się w środę 14 czerwca od godziny 14.00 i potrwają do 18 czerwca
do godziny 22.00.

Bezpieczny Weekend – Boże Ciało 2017

Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe
wykonywanie manewrów wyprzedzania, wymijania i omijania to najczęstsze przyczyny tragedii na drogach garnizonu
mazowieckiego. Istotny wpływ na bezpieczeństwo kierowców i ilość zdarzeń drogowych ma również jazda bez zapiętych
pasów bezpieczeństwa, przewożenie dzieci w sposób niezgodny z przepisami oraz kierowanie pojazdami pod wpływem
alkoholu.
Najczęściej jednak oﬁarami najtragiczniejszych wypadków drogowych są piesi. Do zdarzeń z ich udziałem bardzo często
dochodzi w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego, a wiec przejściach dla pieszych, poboczach czy w rejonie
skrzyżowań. Sprawcami tych zdarzeń bywają kierujący pojazdami, którzy często w nieprawidłowy sposób przejeżdżają
przejścia dla pieszych wyprzedzając inne pojazdy lub nie ustępują pierwszeństwa pieszym. Nie bez winy pozostają też
osoby, które wchodzą bezpośrednio przed jadące pojazdy, wkraczają na jezdnię w miejscach o ograniczonej
widoczności, gdzie są zasłonięte np. przez zaparkowane pojazdy bądź przebiegają jezdnię w miejscach niedozwolonych.
W czasie prowadzonych działań mazowieccy policjanci będą sprawdzać prędkość i trzeźwość kierowców, a także stan
techniczny pojazdów. Będą reagować na niewłaściwe zachowania pieszych oraz rowerzystów.
Wiele osób w tych dniach wyjedzie w podróż. Aby ten czas upłynął pod znakiem niczym niezakłóconego, a przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. W czasie przygotowań do
podróży samochodem powinniśmy zaplanować trasę i czas przejazdu jak również przygotować sam samochód: należy
sprawdzić wcześniej stan techniczny pojazdu (stan ogumienia, hamulce, wyposażenie auta w apteczkę pierwszej
pomocy, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy). Pamiętajmy o tym, by zabrać ze sobą niezbędne dokumenty (prawo jazdy,
dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC), pamiętajmy również o tym, by je odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli planujemy
podróż z małym dzieckiem nie zapomnijmy zapiąć je w specjalnym foteliku.
Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność za kierownicą. Szczególnie o jazdę zgodną z przepisami
ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Przypominamy wszystkim użytkownikom dróg, także pieszym, że

bezpieczeństwo na drogach zależy od nas samych - od decyzji, które podejmujemy.
Zanim wyjedziemy z domu pomyślmy także o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Zadbajmy o to, by
po powrocie z długiego weekendu nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka.
Zakazy w ruchu drogowym w okresie Bożego Ciała
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu
ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2013 r., poz. 839 z późn. zm.); „wprowadza
się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na
drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:
14 czerwca 2017 roku - 18:00 - 22:00 - dzień poprzedzający,
15 czerwca 2017 roku - 8:00 - 22:00 - dzień Bożego Ciała

