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ZAPNIJ PASY!!
Grajewscy policjanci przeprowadzają dziś ogólnopolskie działania pn. „PASY”. Podczas akcji
funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na to, czy kierujący i pasażerowie stosują pasy
bezpieczeństwa oraz, czy dzieci przewożone są w prawidłowy sposób.
Dzisiejsza akcja „pasy” ma na celu sprawdzenie czy kierujący drogami powiatu
grajewskiego pamiętają o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze
przestrzegają, że pasy bezpieczeństwa ratują życie. Jeśli nie są zapięte to w
przypadku wyrzucenia osoby przez przednią szybę samochodu, podczas
uderzenia w przeszkodę, ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń jest 25 razy
większe. Natomiast ryzyko śmierci jest 6 razy większe. Poduszka powietrzna
redukuje ryzyko śmierci o 50% tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa
wspólnie z pasami bezpieczeństwa. Pasażerowie na tylnym siedzeniu są tak
samo narażeni na poważne obrażenia jak z osoby siedzące z przodu
samochodu. Ponadto, w razie wypadku stanowią oni śmiertelne zagrożenie dla
podróżujących z przodu pojazdu, ponieważ uderzają w nich z ogromna siłą. Aby
takich tragicznych scenariuszy było jak najmniej policjanci z grajewskiej
„drogówki” przypominają dziś kierującym o najprostszym, a jednocześnie
najskuteczniejszym urządzeniu zapewniającym bezpieczeństwo podczas jazdy,
jakim są pasy. Stosowanie ich powoduje zmniejszenie konsekwencji
ewentualnego wypadku.
Równie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa są foteliki dla dzieci. Rodzic nie jest w stanie utrzymać w
rękach dziecka, które w momencie nieoczekiwanego uderzenia przybiera masę słonia. Co więcej, w czasie
wypadku, rodzic może przygnieść dziecko własnym ciałem zmniejszając jego szansę na przeżycie. Fotelik
bezpieczeństwa powinien być prawidłowo zamontowany i dostosowany do wzrostu i wagi dziecka. Przecież nie
chodzi to, żeby nie dostać mandatu za brak fotelika, tylko o to aby chronić zdrowie i życie dziecka. Obowiązek
jazdy w fotelikach nie dotyczy m.in.: taksówek, karetek pogotowia i radiowozów.
Przypominamy! Za przewożenie dziecka poza fotelikiem grozi mandat karny w wysokości 150 zł oraz dodatkowo
6 punktów karnych. Jeżeli kierowca pomimo nie zapięcia pasów przez pasażerów rozpocznie jazdę (bądź ją
kontynuuje) wówczas, w czasie kontroli może otrzymać mandat w wysokości 100 zł oraz 4 punkty karne.
Niezależnie od tego odpowiedzialność ponosi również pasażer, który może otrzymać mandat w wysokości 100 zł.
Natomiast kierowcy, który podczas jazdy nie korzysta z pasów bezpieczeństwa grozi mandat karny w wysokości
100 zł i 2 punkty karne.
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