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Pamiętaj
Każdego dnia
możesz spotkać
na swojej drodze
pijanego kierowcę.
Powstrzymaj go
zanim dojdzie do
tragedii!
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Bądź wyczulony na nietypowe zachowania
kierowców na drodze. Po pijanemu mogą
lekceważyć najważniejsze zasady bezpieczeństwa,
np. nie włączać kierunkowskazów czy świateł.
Inne sygnały to krzywy tor jazdy, nierówne tempo
(nagłe przyspieszanie i hamowanie bez wyraźnej
przyczyny), szerokie pokonywanie zakrętów
i spowolnione reakcje na sytuacje na drodze.

Czy zdarza Ci się jeździć samochodem prowadzonym przez osobę nietrzeźwą?
Pamiętaj, że pasażerowie pijanych kierowców są
narażeni na ogromne niebezpieczeństwo!
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do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.
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jazdę. O swojej interwencji od
razu poinformuj policję.
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„Powstrzymaj pijanego kierowcę”
to kampania adresowana do świadków sytuacji, w których osoba pod wpływem alkoholu
prowadzi lub zamierza prowadzić samochód.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź
naszą stronę:
Pamiętaj – od tego, czy
powstrzymasz pijanego
kierowcę, może zależeć
życie niewinnych osób.
Nigdy nie przymykaj
oka na niebezpieczne
sytuacje na drodze.
Nie wahaj się zadzwonić
pod numer 112.

Organizator:

www.powstrzymaj.pl
Dowiedz się, jak reagować na nietrzeźwych
kierowców. Obejrzyj filmy. Sprawdź, co mówią eksperci. Przekonaj się, że powstrzymywanie pijanych za kierownicą jest w interesie nas wszystkich.
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