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W dniu 18 września 2020 roku w ramach trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności prowadzona
jest akcja Road Safety Days – czyli działania Policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów z
obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na
drogach poprzez zmianę zachowań wszystkich jej uczestników.
Dlatego też policjanci ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji włączyli się w kolejną akcję, której ideą jest „WIZJA
ZERO” czyli ograniczenie do zera liczby śmiertelnych oﬁar wypadków drogowych. Największy wpływ na bezpieczeństwo
mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych
użytkowników dróg np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków,
niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu bez zestawu głośnomówiacego, blokowanie przejść dla
pieszych, parkowanie na drogach dla rowerów czy też podejmowanie ryzykownych manewrów. Jednakże nie tylko
kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach i przyczynia się do powstawania kolizji czy wypadków.
Dzisiaj policjanci z ruchu drogowego patrolują ulice Warszawy sprawdzając m.in. prędkość z jaką poruszają się pojazdy,
prowadzone są również kaskadowe pomiary prędkości. Nadzorują ruch i reagują na popełniane wykroczenia i
przestępstwa drogowe. Sprawdzają także stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.
Stołeczni funkcjonariusze apelują do użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności nie tylko dzisiaj, ale
każdego dnia. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do panujących warunków drogowych. Nie przeceniajmy własnych
umiejętności, a za kierownicę pod żadnym pozorem nie wsiadajmy nietrzeźwi. To czy jesteśmy bezpieczni w dużej
mierze zależy od naszego zachowania na drodze. Przestrzegajmy więc obowiązujących przepisów i kierujmy się
zdrowym rozsądkiem.
Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego - ROADPOL chciałaby, by każdy uczestnik ruchu drogowego poczuł się
częścią akcji Road Safety Days i swoim zachowaniem oraz postępowaniem choć w minimalnym stopniu przyczynił się
do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

