Szentendre, 2018. 46-47. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel
foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig

„Látni és látszani” 2018-ban is!
A kampányban részt vevő gépjárművezetők térítésmentesen
világítóberendezéseit, gumiabroncsait és ellenőriztethetik látásukat.

vizsgáltathatják

át

autójuk

A kampányban arra ösztönzik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vagyis
vizsgáltassák át az autójuk világító és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsát, valamint ellenőriztessék a
látásukat, mindezt térítésmentesen. A vizsgálatokon megjelent gépjárművezetők részére a kampányhoz
csatlakozott szervizek külön a kampányra készített igazoló lapot adnak át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton
részt vett és ott a járműve megfelelt a jogszabályokban előírtaknak. Idén a kampány kiegészítéseként a
járművezetés közbeni mobiltelefon-használat szabálykövető módjára is felhívják a figyelmet.

A Látni és látszani kampányhoz tartozó, folyamatosan frissülő információk az esemény hivatalos weboldalán,
a www.latnieslatszani.hu oldalon,
valamint
a
Facebook-oldalon,
a
https://www.facebook.com/latnieslatszanikampany/ címen, illetve a www.baleset-megelozes.eu weboldalon
is megtalálhatóak.
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A Szentendrei Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály szakemberei 2018. november 21-én
kiemelten a gyalogosok és a kerékpárosok figyelmét hívták fel a fényvisszaverő tárgyak, láthatósági
mellények viselésére.
A lakosság figyelmét felhívták a láthatóság fontosságára, amely az őszi és téli időszakra jellemző időjárásiés látási viszonyok miatt még inkább fontossá válik.
Pályaorientációs napot tartottak rendőreink
A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai 2018. november 19-én a Tahitótfaluban lévő Pollack Mihály
Általános Iskolában szervezett pályaorientációs nap keretében kaptak felkérést az iskolarendőr program és a
rendőri hivatás bemutatása céljából. A tematikus naphoz csatlakoztak a Dunabogdányi Általános Iskola 7-8.
osztályos diákjai is.

A rendőri hivatás mellett a diákok számos szakmával ismerkedhettek a helyi sportcsarnokban a rendezvény
alkalmával. A rendőrök által használt felszerelések bemutatása mellett a szakemberek ismertették azt is, hogy
milyen tudásra, szakképzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki rendőrként szolgálhasson.

Gépjárművezetők figyelem!
Felkészülés a téli időjárásra.
A gépkocsivezetőknek még az igazi hideg téli időjárás beköszönte előtt érdemes szakemberrel átvizsgáltatni
az autókat, a téli gumik cseréjéről időben gondoskodni kell a biztonságos közlekedés érdekében.
A gumicsere mellett célszerű átvizsgáltatni a lámpákat, a futóművet. Az autóban már ekkor érdemes elhelyezni
fagyálló és ablakmosó folyadékot, mindent, ami szükséges lehet a hidegebb napokon. Az ősz
beköszöntével, majd a téli időszakban a csúszós, havas, jeges utakon másfajta vezetéstechnikára lesz szükség,
mint nyáron. Az ezen időszakban bekövetkezett balesetek fő oka, hogy a közlekedésben résztvevők
nem veszik figyelembe a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokat, nem ennek megfelelően
választják meg sebességüket.
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Tanácsok a gépkocsivezetőknek:
- időben szakemberrel nézessék át a gépkocsit;
- a kocsiban helyezzenek el jégkaparót, jégoldó sprayt;
- a szélvédő, ablakok párosodása fűtéssel, száraz törlővel, ablaknyitással megszüntethető;
- fokozott figyelemmel közlekedjenek a jégfoltos, vízfoltos aszfaltburkolaton;
- célszerű nagyobb követési távolságot tartani a csúszós utakon;
- hosszabb útra érdemes melegebb ruhát, plédet, meleg italt a kocsiba készíteni;
- hosszabb utazást megelőzően tájékozódjunk, hogy az érintett vagy a célállomás szerinti országban vezetteke be olyan korlátozást, amely például a téli gumik, vagy éppen a hólánc kötelező használatára irányul. Ha
igen, akkor a szükséges felszerelések nélkül ne induljanak útnak, mert ezek meglétét az adott ország területére
való belépésnek a feltételévé tehetik.
- indulás előtt tájékozódjanak az utak járhatóságáról, a várható időjárási helyzetről!
A téli időszak a gyalogosok közlekedésére is veszélyt jelenthet. A csapadékos, illetve csúszós úttesten a
gyalogosok is lassabban közlekednek, az eleséstől, elcsúszástól való félelem elterelheti a figyelmüket a
közlekedés más részvevőiről.
Mindenkit hazavárnak, ezért kérjük, fogadják
Vezessenek óvatosan, legyenek körültekintőek!

meg

a

fentieket a balesetek megelőzése érdekében!
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