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BEZPIECZNA WIELKANOC 2021 – DZIAŁANIA MAŁOPOLSKIEJ
POLICJI
Okres tegorocznych Świąt Wielkanocnych jest czasem szczególnym, z uwagi na pandemię
koronawirusa i wprowadzone w związku z tym określone ograniczenia, nakazy oraz zakazy. W
trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci od 2 kwietnia do 5 kwietnia br., prowadzić będą
działania wzmożone pod nazwą „Wielkanoc 2021”. Funkcjonariusze będą m.in. kontrolowali
prędkość, stan trzeźwości kierujących oraz stosowanie się do obowiązujących obostrzeń
sanitarnych.
Pamiętajmy by Święta Wielkanocne nie był pretekstem do zaniechania przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Spędźmy je w miejscu zamieszkania, wyłącznie w gronie domowników - w ten sposób zagwarantujemy sobie
i swoim bliskim, że nie narazimy ich na utratę zdrowia i życia. To podstawowy obowiązek nas wszystkich, w
trosce o życie i zdrowie swoje i swoich bliskich. Pamiętajmy, że krótka radość ze spotkania z rodziną może
zamienić się w dramat choroby. Wirus nie ma przerwy świątecznej ! Apelujemy zatem o przestrzeganie
obostrzeń, nakazów i zakazów służb sanitarnych. To głównie zasłanianie ust i nosa, ograniczenia w
transporcie publicznym oraz przestrzeganie limitów w sklepach zachowania dystansu społecznego,
stosowania się do ograniczeń w transporcie drogowym czy limitów osób w sklepach i kościołach.
Od 2 kwietnia do 5 kwietnia br., małopolscy policjanci prowadzić będą działania „Wielkanoc 2021”.
Szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie obostrzeń ustanowionych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się wirusa. Codziennie będą sprawdzać, czy mieszkańcy objęci kwarantanną stosują się do jej zasad. Należy
pamiętać, że okres kwarantanny jest szczególnie ważny, ponieważ, łamiąc taki nakaz nie tylko narażamy się
na możliwość zapłacenia wysokich kar, ale przede wszystkim narażamy osoby z najbliższego otoczenia,
rodzinę lub inne napotkane osoby na zarażenie wirusem, czyli utratę przez nich zdrowia, a może nawet
śmierć. Bezwzględną represję stróże prawa będą stosować również wobec osób niestosujących się do
obowiązku noszenia maseczki, ale także wobec łamania innych nakazów i zakazów. W okresie świątecznym,
policjanci będą też kontrolować miejsca gdzie mogą grupować się ludzie jak parki, dworce, przystanki.
By uniknąć potencjalnych wybryków chuligańskich podczas świąt, przede wszystkim w tzw. „malowaną noc”
i „lany poniedziałek”, gdy zwykle dochodziło do uszkodzeń czy dewastacji mienia, jak również do
niekontrolowanego oblewania wodą przechodniów i przejeżdżających pojazdów, małopolska Policja zwiększy
liczbę patroli w centrach miejscowości. „Lany poniedziałek” to piękna polska tradycja, w której należy
jednak zachować umiar i kulturę. Oblewanie wodą przypadkowych przechodniów może ich narazić na
uszkodzenie odzieży, a zatem straty materialne, podobnie jak w przypadku oblewania osób znajdujących się
w budynkach lub pojazdach, co może skutkować uszkodzeniem mienia.
Biorąc pod uwagę doświadczenie z lat ubiegłych, na drogach spodziewamy się większego natężenia ruchu.
Wiele osób zdecyduje się na odwiedziny swoich bliskich. Pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad
bezpieczeństwa na drogach, nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów na widoku w zaparkowanych
pojazdach. Pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy, włączaniu świateł oraz
przewożeniu dzieci zgodnie z przepisami. Na drodze stosujmy się do ograniczeń prędkości i znaków
drogowych. Rozsądnie planujmy trasę i czas przejazdu. Unikajmy pośpiechu, wyjedźmy wcześniej.

Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, są jeszcze inni jej użytkownicy - bądźmy kulturalni wobec
nich.
W okresie świątecznym małopolscy policjanci ruchu drogowego będą czuwać nad bezpieczeństwem, przede
wszystkim udzielać pomocy podróżnym aby bezpiecznie dotarli do celu. W razie potrzeby podejmowana
będzie ręczna regulacja ruchem zapewniająca płynność ruchu. Ponadto w celu zminimalizowania liczby
zdarzeń drogowych, policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących,
tj. przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy, nieprawidłowe wyprzedzanie, jazdę bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa, a także przewożenia dzieci poza specjalnym fotelikiem ochronnym. Nie będzie żadnej
tolerancji dla pijanych kierowców oraz dla agresji na drodze. Policjanci udzielać będą również pomocy
uczestnikom ruchu drogowego - zapewniać płynność ruchu.
Jednakże nawet najbardziej nasilone działania Policji nie zastąpią rozwagi i rozsądku na drodze
poszczególnych uczestników ruchu drogowego. Oto kilka porad dot. bezpiecznego podróżowania, do których
warto się zastosować.
·
Przed wyjazdem sprawdźmy czy stan pojazdu pozwala na bezpieczną jazdę. Warto skontrolować
ciśnienie w ogumieniu, poziom płynów eksploatacyjnych, czystość szyb, poprawność działania świateł i
urządzeń sygnalizacyjnych.
·
Nie należy wyjeżdżać w drogę będąc zmęczonym lub niewyspanym – jazda spowoduje, jeszcze
większą senność.
·
Należy dostosować prędkość do panujących warunków na drodze, przestrzegać występujących
ograniczeń prędkości /nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych/.
·
Należy zwracać szczególną uwagę na pieszych, głównie dzieci i osoby starsze poruszające się po
drogach, m.in. w pobliżu kościołów.
·
Pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewoźmy
dzieci w fotelikach ochronnych (w razie zdarzenia drogowego to wyposażenie ratuje życie i zdrowie).
·
Spotkania świąteczne – rodzinne, często są zakrapiane alkoholem. Nie wsiadajmy za kierownicę po
wypiciu alkoholu. Nie warto narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Jednocześnie informujemy, że w okresie świąt obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów i zespołów
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów). Zakaz obowiązuje w
dniach:
- 3 kwietnia od godz. 18.00 do 22.00;
- 4 i 5 kwietnia od godz. 8.00 do 22.00.
Pamiętajmy, bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Zróbmy wszystko, aby te świąteczne
dni minęły nam w spokojnej i świątecznej atmosferze.

