През втория етап на акция “Зима” пътните полицаи съставят административни наказания при наруш
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До края на месец ноември ще продължи акция „Зима”, каза за Радио “Фокус”- Видин
Лора Стефанова, говорител на ОД МВР-Видин. Тя каза, че в хода й пътните полицаи
провеждат специализирани операции по метода „широкообхватен контрол”. „При
проверките акцентът е насочен към техническата изправност на автомобилите,
осветителните им системи и оборудване”, каза още Стефанова.
//
Тя припомни,
че през първата половина на ноември дейността на службите за пътен контрол и на
полицейските служители с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата
бе насочена към превенция, чрез предоставяне на практически препоръки за безопасно
шофиране при зимния условия, оборудване на автомобилите с аптечка, обезопасителен
триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, както и за безопасно
пътуване през зимата, а именно подходящи за сезона гуми, вериги за сняг, замяна на
водата в миещото устройство с незамръзващ препарат, изправност на отоплителната
система, преглед на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на
превозното средство. През втория етап на акцията, който започна на 17 ноември и ще
продължи до края на акцията, както предварително бе оповестено, при констатиране
на нарушения по техническата изправност на автомобилите на водачите ще бъдат
направени предвидените в Закона за движение по пътищата административни
наказания. „От сектор „Пътна полиция” – Видин апелират към шофьорите да не пестят
време и средства за да приведат осветителната система на автомобила в пълна
изправност, да сменят летните гуми със зимни, да не използват различни видове и
размери гуми. През зимата да се потегля на дълъг път с пълен резервоар и вериги
против боксуване, да се провери отоплението на колата, да се постави незамръзваща
течност в казанчето за измиване на стъклата, да се проверят антивриза, акумулатора и
стартовата уредба на автомобила. След превключване от дълги на къси светлини да се
намали скоростта”, обясни Лора Стефанова. Тя прикани водачите, да потеглят и спират
плавно при мокра и заснежена пътна настилка.
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