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Rusza akcja „Bezpieczne ferie”
Cyberbezpieczenstwo, uzależnienia i bezpieczeństwo w ruchu drogowym to najważniejsze aspekty kolejnej akcji
świętokrzyskiej Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. W związku z rozpoczynającymi się niedługo feriami
powstał film, pokazujący zagrożenia, z jakimi może zetknąć się młodzież w czasie wolnym. W działania
profilaktyczne włączył się wojewoda Zbigniew Koniusz.

W województwie świętokrzyskim 30 stycznia rozpoczyna się przerwa zimowa w szkole i tym samym rusza cykliczna akcja
Bezpieczne ferie. W tym roku profilaktyka obejmuje szeroki zakres zagrożeń, które mogą dotknąć młodzież. Bezpieczeństwo
na drodze to podstawa działań świętokrzyskiej policji oraz inspekcji transportu drogowego. Jednak w tym roku także
zagrożenia wynikające z korzystania wirtualnego świata są elementem szerokich działań.

W profilaktykę włączył się wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który po premierze spotu mocno pokreślił
zaangażowanie dorosłych w uświadomienie młodszym osobom zagrożeń i skutków ich stosowania.

„Film bardzo realny. Bezpieczeństwo możemy odmieniać przez różne przypadki. Przestępstwa narkotykowe zaczynają się
niewinnie, a kończą tragicznie. Uzależnienia od świata wirtualnego to strefa, której także należy przeciwdziałać. My jako
rodzice, opiekunowie musimy pokazać młodszym niebezpieczeństwa i uczulić na nie. To od ich wrażliwości i przemyśleń
zależy bardzo dużo. Do nich zależy ostateczna decyzja”- powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Świętokrzyska policja i ŚWITD także kontynuują akcję „Bezpieczne ferie” poprzez kontrole autokarów wiozących dzieci na
zimowy wypoczynek.

Kontrole mają na celu poprawienie bezpieczeństwa pod względem stanu technicznego – szczególnie brane są pod uwagę
hamulce, sprawdzane wycieki płynów, stan wycieraczek czy ogumienia.

Jak podkreślił insp. Jarosław Tokarczyk,  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, podejmowane jest szereg
działań profilaktycznych aby zadbać o bezpieczeństwo młodzieży, pieszych oraz osób podróżujących.

Kontrola autokarów będzie odbywała się codzienne w godzinach 6.00-10.00, na parkingu przy ulicy Bocznej w Kielcach.

W zeszłym roku podczas ferii doszło do 22 wypadków, 29 osób zostało rannych, 3 osoby zginęły.

Istotnym elementem kontroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy ŚWITD oraz KWP w Kielcach jest także stan
psychofizyczny kierowcy oraz dokumentacja pojazdu. Pod uwagę będą brane uprawnienia kierowcy, ważny przegląd
techniczny, informacje zawarte na tachografach oraz wyposażenie autokaru.

Agata Wiśniowska Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego podkreśliła, że zeszłoroczna
akcja pozwoliła sprawdzić 62 autokary, w których nie stwierdzono większych zastrzeżeń.

Spot promujący „Bezpieczne ferie” powstał przy udziale KWP Kielce, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego W Kielcach
oraz Stowarzyszenia PASSA.
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