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,,STOSOWNA WIEDZA I ŁYK CHŁODNEJ WODY W UPALNEJ
PODRÓŻY, SZCZĘŚLIWY FINAŁ JEJ WRÓŻY…”
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach
,,Bezpiecznych Wakacji 2017” dbali o bezpieczeństwo podróżnych na MOP-ach przy autostradzie
A-1 w. Mundurowi prowadzili akcję proﬁlaktyczną promującą kampanię Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji - ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz ,,Łapki na kierownicę"
realizowaną przy współpracy Komendy Głównej Policji i twórców aplikacji ,,Yanosik” oraz
właścicieli marki YU!. Zachęcali również do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz e-usługi ,,Sprawdź swoje punkty karne”. Każdy podróżny otrzymał ulotki z
cennymi wskazówkami promującymi bezpieczeństwo oraz butelkę zimnej wody mineralnej, by
wakacyjna podróż była jeszcze bardziej bezpieczna i przyjemna.

3 sierpnia 2017 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji koluszkowskiej
komendy prowadzili w rejonach Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A-1 proﬁlaktyczną akcję
,,Bezpieczne wakacje 2017” mającą na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Mundurowi rozdając
ulotki promujące kampanię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - ,,Kręci mnie
bezpieczeństwo” oraz ,,Łapki na kierownicę” , która realizowana była w czerwcu br. przy współpracy
Komendy Głównej Policji i twórców aplikacji ,,Yanosik” oraz właściciela marki YU! , zachęcali również
do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz e-usługi ,,Sprawdź swoje punkty
karne”.
Z uwagi na fakt, iż długotrwała podróż przy temperaturze zewnętrznej sięgającej 32 °C powoduje
zmęczenie oraz utratę koncentracji i opóźnienie reakcji, mundurowi zachęcali do dłuższego
odpoczynku rozdając jednocześnie podróżnym butelki ze schłodzoną wodą mineralną.
Działania policjantów spotkały się z bardzo miłymi reakcjami podróżnych, którzy niejednokrotnie
podkreślali, iż w podróż zabrali zbyt małe zapasy płynów pozwlających utrzymać odpowiednie
nawodnienie organizmu.
Była to również doskonała okazja by podróżni mogli zadać mundurowym nurtujące ich pytania
zarówno te dotyczące zasad ruchu drogowego jak również inne pytania natury prawnej.
Jeśli obecna aura pogodowa utrzyma się dłużej niewykluczone, że koluszkowscy policjanci ponowią
akcję.
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