Press Release
Data / Date:

18/07/2019

AmberOne Autostrada A1 pomaga przygotować się do bezpiecznych podróży.
Doświadczenie służb
autostradowych oraz Policji wskazuje, że najczęstszymi
grzechami kierowców, w efekcie których dochodzi do kolizji i wypadków są nadmierna
prędkość, brak zachowania odpowiedniego odstępu między pojazdami, gapiostwo,
użycie złych świateł oraz źle zapakowany bagaż.
AmberOne Autostrada A1 wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w
Gdańsku postanowiła zadbać o bezpieczeństwo podróżujących AmberOne Autostradą A1 i
skontrolować stan techniczny pojazdów osobowych udających się na wakacje. We wszystkie
czwartki lipca i sierpnia, na wybranych węzłach AmberOne Autostrady A1, funkcjonariusze z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku będą dokonywać losowych
kontroli technicznych pojazdów osobowych. Każdy skontrolowany kierowca otrzyma
specjalnie przygotowane ulotki zawierające podstawowe informacje nt. zasad bezpiecznego
podróżowania. Kierowcy znajdą tu informacje na temat tego jak należy bezpiecznie przewozić
bagaż, jak czytać słupki kilometrażowe, które ułatwiają informowanie służb o dokładnym
miejscu zdarzenia.
Krótki przewodnik bezpiecznego podróżowania zawiera także informacje na temat właściwej
odległości pomiędzy pojazdami, o czym obserwując zachowania kierowców na drogach
zdajemy się nie pamiętać. Przypominamy w nim także, że obserwowanie zdarzenia
drogowego na sąsiednim pasie w niczym nie pomaga, wręcz przeciwnie utrudnia ruch i
zwiększa ryzyko kolejnej kolizji. Przewodnik zawiera także informacje o zasadach korzystania
ze wszystkich świateł w naszych pojazdach i zachęca do włączania ich stosownie do
panujących warunków.
Na kierowców czekają także upominki w postaci kamizelek odblaskowych, breloków led oraz
kolorowanek z zasadami bezpieczeństwa dla najmłodszych.
Dodatkowo w ramach prowadzonej akcji w dniach 22 lipca i 30 sierpnia na MOP Kleszczewko
kierunek Łódź, przygotowane zostanie stoisko edukacyjne na którym prowadzone będą
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przygotowany zostanie także tor z alkogoglami.
Ponadto Policjanci będą przypominali także o zasadach bezpiecznego poruszania się po
drogach i prawidłowego oznakowania unieruchomionego pojazdu.

Informacje dodatkowe / Additional information:
Anna Kordecka Rzecznik Prasowy /Spokesperson
tel. +48 58 521 50 00, fax +48 58 521 77 77, mobile +48 (0) 609 779 550, e-mail anna.kordecka@gtcsa.pl

Strona / Page

2

Mamy nadzieję, że organizowana przez AmberOne Autostradę A1 kampania zwiększy
bezpieczeństwo podróży oraz zachęci kierowców do częstszej kontroli stanu technicznego
pojazdu.

