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WKRĘCENI W BEZPIECZEŃSTWO - FILM
Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i w okolicach kąpielisk – to jeden z priorytetów działania
świętokrzyskich policjantów na rozpoczęte niedawno wakacje. Zajmują się tym mundurowi ze
specjalistycznych komórek wodnych. Ich służbę wspomagają patrole rowerowe i motocyklowe, które
nadzorują linię brzegową oraz tereny ośrodków rekreacyjnych i akwenów wodnych. Natomiast
funkcjonariusze z drogówki dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Wakacje, słońce i wysokie temperatury. W takiej sytuacji najchętniej wybieramy wypoczynek nad wodą, jednocześnie często
nie zdając sobie sprawy z zagrożeń jakie niesie ze sobą beztroska. By chwile wytchnienia nie zmieniły się w tragedię, zawsze
zabierajmy ze sobą zdrowy rozsądek. Nawet przy wypoczynku liczy się uwaga i przezorność urlopowiczów.
Policjanci jak zawsze podczas wakacji kontrolują rejony zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych zbiorników wodnych.
Zwracają uwagę przede wszystkim na akweny, gdzie jest bezwzględny zakaz kąpieli. Funkcjonariusze reagują także na
zakłócanie ładu i porządku oraz na popełniane wykroczenia m.in. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie
oraz niestosowanie się do znaków drogowych.
Podczas wakacji nad bezpieczeństwem wczasowiczów nad akwenami czuwają policjanci z nieetatowych zespołów wodnych,
którzy w ubiegłych latach niejednokrotnie ratowali życie oraz udzielali pomocy wypoczywającym. Policyjni motorowodniacy w
służbie nad wodą nie są jednak sami. Nadzorowaniem linii brzegowych przy kąpieliskach oraz patrolami dużych terenów
rekreacyjnych zajmują się patrole rowerowe oraz motocyklowe. Jak co roku czuwamy również nad bezpieczeństwem osób
podróżujących. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego,
prowadzą kontrolę autokarów, którymi dzieci i młodzież wybierają się na letni wypoczynek. Za pomocą nowoczesnego
sprzętu na drogach regionu prowadzimy także działania kontrolno prewencyjne.
Ponadto systematycznie odwiedzamy miejsca wypoczynku, wykrywamy ewentualne uchybienia oraz przeciwdziałamy
wszelkim nieprawidłowościom. W tym letnim czasie nie brakuje również spotkań m.in. z ratownikami strzegącymi
bezpieczeństwa nad wodą, a także z osobami wypoczywającymi. Funkcjonariusze rozmawiają na temat wypoczynku, a także
rozdają materiały promujące bezpieczeństwo nad wodą oraz te dotyczące kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo …
nad wodą”, w ramach której już po raz drugi prowadzone są nasze działania.
Apelujemy o rozwagę i rozsądek!
Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach.
Pamiętajmy! Tam, gdzie są ratownicy wodni jest zdecydowanie bezpieczniej!!! Na niestrzeżonym kąpielisku może nam nikt
nie pomóc. Nigdy nie wchodźmy do wody nawet po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu.
Wypoczynek nie zwalnia nas od myślenia. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.
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