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WSPÓLNIE ZADBAJMY O TO ŻEBY TEN DŁUGI WEEKEND BYŁ
BEZPIECZNY
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Każdy długi weekend i kilka dodatkowych dni wolnego sprawiają, że jeśli tylko jest to możliwe
pakujemy się i wyjeżdżamy, aby odpocząć i spędzić ten czas w ulubionych przez nas miejscach.
Dla policjantów pełniących służbę to czas intensywnej pracy. Z uwagi na wzmożony ruch
pojazdów i pieszych na ulicach pojawi się więcej patroli. Policjanci, jak zawsze w takie dni
czuwać będą nad naszym bezpieczeństwem. Pamiętajmy jednak, że nasze bezpieczeństwo nie
zaczyna się i ni kończy na drodze. To także rozważne zachowania nad wodą, dbałość i troska o
dzieci a także odpowiednie zabezpieczenie pozostawionego przez nas mienia w postaci naszym
domów i mieszkań. Nie ułatwiajmy „pracy” złodziejom!
Jak zawsze podczas długich weekendów na drogach garnizonu stołecznego będzie więcej patroli ruchu drogowego.
Policjanci będą widoczni na trasach wylotowych i wlotowych do stolicy, a także trasach szybkiego ruchu i miejscach
newralgicznych, gdzie dochodzi do łamania przepisów. Policjanci będą kontrolowali stan trzeźwości kierujących,
prędkość, a także stan techniczny samochodów, dlatego też lepiej sprawdzić czy auto jest przygotowane do jazdy
jeszcze przed wyruszeniem w podróż. Swoim nadzorem policjanci obejmą także rejony dworców, przystanków
komunikacji miejskiej i galerii handlowych. Nad bezpieczeństwem czuwać będą również policjanci „po cywilnemu”.
Droga to nie miejsce na brawurę, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i dojechać kilka minut później, ale szczęśliwie i
bezpiecznie. Pamiętajmy również o pasach bezpieczeństwa, które zapiąć powinien każdy pasażer, a dzieci powinny być
przewożone w fotelikach. Nasze bezpieczeństwo na drodze to także odpowiedzialna jazda na rowerze, różnego rodzaju
hulajnogach i innych pojazdach elektrycznych.
Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy swoich bagaży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok
oraz nasze rozkojarzenie. Zwracajmy uwagę również na bagaże, które zostały pozostawione bez opieki. Reagujmy i
informujmy o tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Przed wyjazdem koniecznie zadbajmy też o odpowiednie zabezpieczenie mieszkania lub domu, aby nie stać się oﬁarą
kradzieży. Jeżeli istnieje taka możliwość poprośmy sąsiadów, żeby zwrócili uwagę i zareagowali w sytuacji, gdy zauważą
coś niepokojącego.
Aby szczęśliwie i w komplecie wrócić z weekendowego wypadu pamiętajmy o zdrowym rozsądku podczas wypoczynku
nad wodą i nie spuszczajmy z oczu naszych dzieci. Zwracajmy także uwagę na to, aby nie zaprószyć ognia podczas
spacerów w lesie.
Ten rok jest czasem szczególnym z uwagi na napływ osób szukających schronienia i bezpieczeństwa w naszym kraju,
uciekających z objętej wojną Ukrainy. Starajmy się pomagać uchodźcom jak tylko to możliwe zawsze wtedy, kiedy
widzimy, że potrzebują naszego wsparcia.
W każdej sytuacji zagrożenia nie wahajmy się zwrócić o pomoc do odpowiednich służb. Wystarczy zgłosić
to znajdującym się w pobliżu policjantom lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
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