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BEZPIECZNA WIELKANOC - PORADY
Przed nami okres przedświątecznej gorączki zakupów, biegania po sklepach itd., potem upragnione
przez wielu Święta Wielkanocne, w czasie których odwiedzamy rodzinę, wyjeżdżamy by odpocząć.
Zaaferowani tym wszystkim często zapominamy o najważniejszym: o szeroko pojętym
bezpieczeństwie. Apelujemy o spokojną i rozsądną jazdę – aby te święta były dla nas radosnym
czasem i nie skończyły się tragedią.
Aby Święta Wielkanocne były dla wszystkich spokojne i bezpieczne warto skorzystać
z porad, którymi dzielą się sokólscy policjanci:
„Złodzieje nie świętują”
Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach zatłoczonych, takich jak dworce,
przystanki, sklepy, targi. Jesteś narażony na kradzież w momencie, gdy jesteś zajęty gdy płacisz w kasie lub wchodzisz do autobusu. Aby nie stać się łupem kieszonkowca,
w miejscach niebezpiecznych pamiętaj:

trzymaj swoją torebkę z przodu, zamknięciem do siebie,

klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli
złodziej zdobędzie taki komplet może okraść Twoje mieszkanie zanim zdążysz
zareagować,

nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych
kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach toreb,

podczas mierzenia garderoby, płacenia w sklepie, nie odstawiaj torebki na
podłogę lub ladę - złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment.

„Podróżując”
Wielu z nas ruszy w podróż do swojej rodziny, aby Święta Wielkanocne spędzić z najbliższymi. Pamiętajmy o swoim
bezpieczeństwie, żeby przy świątecznym śniadaniu nikogo nie zabrakło. Apelujemy o spokojną i rozsądną jazdę.
Pamiętajmy:

wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne, nawet niewielka ilość alkoholu we krwi obniża

koncentrację i reﬂeks,

każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone w specjalnych
fotelikach.

Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być
przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.
Dla sokólskich policjantów okres świąteczny to czas intensywnej pracy. Funkcjonariusze ruchu drogowego będą obecni na
drogach powiatu, przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do miast – będą sprawdzać prędkość, z jaką poruszają się
kierowcy, stan ich trzeźwości oraz stan techniczny samochodów. Po drogach będą jeździć radiowozy oznakowane, jak i te
nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących,
ale ono w głównej mierze zależy od nas samych. Apelujemy jeszcze raz o rozsądek na drodze, aby te święta minęły w
spokoju z rodziną, a nie z drogową tragedią.
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