20.06.2019

SŁUŻBY PODLEGŁE MSWIA ZAPEWNIĄ
BEZPIECZEŃSTWO W WAKACJE
Wakacje to dla służb czas wytężonej pracy - podkreśla resort spraw wewnętrznych i administracji w
komunikacie. Służby podległe MSWiA zadbają o bezpieczeństwo w podróży, nad wodą, a także
podczas obozów harcerskich. Do dyspozycji są specjalne aplikacje, m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń i
RSO.
Nad bezpieczeństwem na drogach w letnie miesiące czuwać będzie ponad 4 tysięcy policjantów, a w
weekendy i na czas wymiany turnusów patrole wzmocni kolejny tysiąc funkcjonariuszy. Na swojej
stronie internetowej Policja podawać będzie bieżącą liczbę i lokalizacje śmiertelnych wypadków
drogowych. "To nowe narzędzie pozwoli kierowcom ocenić, gdzie należy szczególnie uważać podczas
podróży" - zwraca uwagę MSWiA.
Policjanci zwracają się z apelem o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również o
dostosowanie prędkości zarówno do warunków atmosferycznych, jak i swoich umiejętności. Zwalniać
należy szczególnie przed przejściami dla pieszych, przed przystankami i skrzyżowaniami. Ważne są
też przerwy w czasie wielogodzinnych podróży.
Autokary, które przewożą dzieci na wakacje, będą kontrolowane przez policjantów. Komenda Główna
Policji na swojej stronie przygotowała wykaz miejsc kontroli autobusów, w których sprawdzane będą
trzeźwość kierowców, dokumenty i stan technicznych pojazdów. Konieczność kontroli autobusów
każdy może zgłosić w jednostce policji lub telefonicznie. Służby wskazują, że najlepiej jest informować
o wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Z użyciem ponad 300 łodzi i motorówek służbę nad wodą pełnić będzie ponad pół tysiąca
przeszkolonych policjantów. W okolice akwenów skierowane zostaną dodatkowe patrole. Resort
przypomina, że policja dysponuje specjalnym sprzętem ratunkowym w radiowozach, które jeżdżą na
akcje w pobliżu jezior i rzek. Strażacy mają natomiast 800 specjalnych łodzi, z czego w przynajmniej
jedną wyposażona jest każda jednostka Państwowej Straży Pożarnej.
Zwłaszcza strażacy będą bacznie przyglądać się obozom harcerskim. Razem z policją współpracować
będą z harcerzami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozów. Aby ułatwić harcerzom
kontakt z ratownikami, strażacy użyczyli im specjalne radiotelefony. Dodatkowo kontynuowane są
kontrole hoteli, motelów, burs, akademików i kempingów. W ubiegłym roku służby skontrolowały 4,2
tys. obiektów, a tylko w pierwszym kwartale tego roku - 600.
Od trzech lat na stronie www.policja.pl dostępna jest specjalna aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa, dzięki której każdy anonimowo może zgłosić policjantom informację o zagrożeniu.
"Na mapie można oznaczać m.in. niebezpieczne miejsca nad wodą i przekraczanie dozwolonej
prędkości – do każdego zgłoszonego zdarzenia można dodać swój opis, który ułatwi policjantom
interwencję" - wyjaśnia MSWiA.

Użytkownicy smartfonów w wakacje mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji Regionalny System
Ostrzegania. RSO przekazuje komunikaty o zagrożeniach, np. burzach z gradem, silnym wietrze,
wzroście stanu wód, a także o utrudnieniach na drodze.

