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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.
Chcąc ułatwić i poprawić bezpieczeństwo podróżowania użytkowników dróg, na tydzień przed
wakacjami tj. od 19 do 25 czerwca 2017 r. Gdańsk Transport Company we współpracy z
Wojewódzką Komendą Policji w Gdańsku oraz komendami ze Świecia i Grudziądza organizuje
na zarządzanej przez nią AmberOne Autostradzie A1 Tydzień Bezpieczeństwa. W ramach
Tygodnia Bezpieczeństwa specjalnie dla kierowców przygotowano 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.
Przewodnik będzie rozdawany na bramkach zjazdowych w trakcie trwania Tygodnia
Bezpieczeństwa. Będzie go można także pobrać ze strony www.a1.com.pl.
W ramach prowadzonych działań związanych z Tygodniem Bezpieczeństwa Policja będzie
prowadzić kontrole prędkości oraz kontrole techniczne pojazdów.
Ponadto, każdy kierowca, który będzie zbyt szybko podróżował AmberOne Autostradą A1
otrzyma od inkasenta ulotkę z informacją o przekroczeniu dozwolonej prędkości wraz ze
statystykami z wypadków z minionych lat. Chcemy tym samym przypomnieć kierowcom, o
tym, że na autostradzie istnieją ograniczenia prędkości, których należy przestrzegać. Liczby
mówią same za siebie, a jak wskazują policyjne statystyki większość zdarzeń drogowych
spowodowanych jest zbyt dużą prędkością.
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Uzupełnieniem powyższych działań będzie kontynuacja serialu edukacyjnego z Mądralą pt.
„Trzymajcie się dorośli”. Kolejne odcinki traktujące o tematach zawartych w przewodniku
bezpiecznego podróżowania będą dostępne na naszym kanale youtube i FB już po
wakacjach.

