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POLICJANCI UCZĄ DZIECI BEZPIECZEŃSTWA I ROZDAJĄ IM
ODBLASKI
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszyła ogólnopolska akcja pn. „Bezpieczna droga do
szkoły”. Oprócz dzieci i młodzieży w pobliżu szkół pojawili się policjanci ruchu drogowego oraz
prewencji, którzy dbają o bezpieczeństwo uczniów w trakcie ich drogi do szkoły, a także podczas
powrotu do domu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonariusze odwiedzają także placówki
szkolne i przypominają najmłodszym o podstawowych zasadach w ruchu drogowym. Mundurowi
wręczają im również opaski na rękę oraz inne gadżety odblaskowe, które mają zwiększyć widoczność
na drodze.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci drogówki, dzielnicowi oraz patrolowcy z sopockiej komendy w
ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” są obecni w rejonach szkół, gdzie czuwają nad bezpieczeństwem
dzieci idących do szkoły oraz wracających do domu. Funkcjonariusze obserwują m.in. zachowania pieszych w rejonach
skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zachowania kierowców pod kątem właściwego przewożenia w pojazdach
najmłodszych pasażerów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonariusze spotykają się także z dziećmi w szkołach i
podczas pogadanek przypominają im podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze. W ostatnich dniach dzielnicowy razem
z funkcjonariuszem ruchu drogowego odwiedzili uczniów z klas I-III. W trakcie rozmów policjanci opowiedzieli o swojej pracy,
pokazali po czym można rozpoznać policjanta ruchu drogowego, a przede wszystkim przypomnieli jak należy zachowywać
się na drodze i jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych. Mundurowi podkreślali też, jak ważne jest być
widocznym na drodze i w tym celu wręczyli najmłodszym opaski na rękę i inne gadżety odblaskowe, które mają zwiększyć
widoczność naszych pociech na drodze. Tego typu spotkania są też dobrą okazją do tego, by porozmawiać o bezpieczeństwie
nie tylko na drodze, ale również podczas pobytu w domu i na podwórku.
Sopoccy policjanci przypominają, że jako opiekunowie dzieci nie możemy zapomnieć, jak ważne jest, aby pociechy były
odpowiednio przygotowane do pokonania drogi do szkoły. Dzieci powinny znać wszystkie niebezpieczne miejsca, które mogą
napotkać, zmierzając na lekcje, m.in. występujący duży ruch na danym odcinku drogi czy ograniczona widoczność
spowodowana ukształtowaniem drogi lub budynkami. Przez te kilka pierwszych dni nowego roku szkolnego rodzice i
opiekunowie muszą zaangażować się w proces uświadamiania najmłodszym zagrożeń, jakie mogą spotkać podczas drogi do
szkoły. Upewnijmy się, że nasze pociechy wiedzą, gdzie przechodzić przez jezdnię i w jaki sposób. By zwiększyć
bezpieczeństwo dzieci, ich ubrania oraz plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku odblaskowe elementy wykorzystując do
tego odblaski otrzymane również od policjantów.
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