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WAKACJE WOLNE OD TRAGEDII NIE OD ROZSĄDKU
Data publikacji 14.08.2018

Nie dość, że wakacje, to jeszcze dodatkowy dzień wolny. Sytuacja wręcz wymarzona, nie
pozwólmy więc, by popsuło ją niespodziewane nieszczęście. Wczoraj w Prudniku na przejściu dla
pieszych 42-letnia kobieta potrąciła 11-latka. Sama przyznała, że nawet nie wie, jak to się stało.
Na szczęście chłopak nie doznał poważnych obrażeń. Pamiętajmy, że wypadek drogowy,
włamanie czy zakusy oszustów to zagrożenia, którym sami możemy przeciwdziałać. Wakacje nie
oznaczają urlop od zdrowego rozsądku.
Niezależnie od warunków atmosferycznych, na drodze zawsze należy zachować wzmożoną czujność. Zarówno upały,
burze jak i ulewne deszcze generują trudności, z którymi kierowcy muszą się zmierzyć. Podczas jazdy, nawet chwila
nieuwagi może spowodować tragedię. Wczoraj w Prudniku, na przejściu dla pieszych 42-letnia kobieta kierująca skodą
potrąciła 11-latka. Jak sama przyznała, nawet nie wie, jak to się stało. Na szczęście chłopak nie doznał poważnych
obrażeń. Sytuacja ta pokazuje jednak, że na drodze o tragedię nietrudno.
Przed nami świąteczny dzień, a dla niektórych z nas to kolejna okazja do przedłużonego weekendu. Należy się zatem
spodziewać większego natężenia ruchu na drogach Opolszczyzny. Pamiętajmy zatem, że pośpiech i rutyna to w trasie
najgorsi doradcy. Tylko rozsądna jazda z poszanowaniem wszystkich przepisów ruchu drogowego pomoże nam
bezpiecznie dojechać do celu. Wciąż do najczęstszych przyczyn wypadków zalicza się nadmierną prędkość,
nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieustąpienie pierwszeństwa. Oczywiście, dla nietrzeźwych kierowców, nie ma żadnej
taryfy ulgowej. Reagujmy, gdy widzimy jak ktoś pił alkohol
Żeby podróż była bezpieczna, warto stosować się do kilku zasad:
- przed podróżą nie spożywaj alkoholu, bądź wypoczęty i wyspany,
- w czasie jazdy korzystaj z pasów bezpieczeństwa, dzieci przewoź w fotelikach,
- przed wyjazdem sprawdź: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego),
wyposażenie samochodu (trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę), potrzebne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz
dowód rejestracyjny),
- po dwóch lub trzech godzinach jazdy, warto zrobić co najmniej 15-minutową przerwę w bezpiecznym miejscu – na
parkingu czy na stacji paliw.
- przestrzegaj ograniczeń prędkości, dostosuj ją do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i drogowych,
dobre warunki nie gwarantują bezpieczeństwa,
- pamiętaj o zastosowaniu zasady "ograniczonego zaufania", szczególnie wobec pieszych i kierujących jednośladami oni nie zawsze są widoczni na drogach,

- do motocyklistów apelujemy o rozwagę i bezpieczną jazdę, zgodną z przepisami - by nadmierna prędkość i brawura
nie stały się przyczyną kolejnej tragedii,
Tym, którzy wyruszają wakacyjny wyjazd przypominamy, by odpowiednio zabezpieczyli swoje mieszkanie. Warto
upewnić się, czy wszystkie drzwi i okna są pozamykane. Zadbajmy również o te pomieszczenia, gdzie przechowujemy
cenne przedmioty. Altanki ogrodowe, piwnice czy garaże - tam również często trzymamy wartościowe rzeczy, które
mogą paść łupem złodziei.
Pamiętajmy również, że wciąż swoich metod "na policjanta" lub "na wnuczka" próbują oszuści. Upewnijmy się, że nasi
seniorzy wiedzą, jak zareagować na niespodziewany telefon z informacją o "policyjnej akcji" lub "wypadku drogowym".
Pokażmy, jak skutecznie rozłączyć taką rozmowę i zadzwonić na numer alarmowy 112.
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