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Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego
uczestniczyli w działaniach edukacyjno-proﬁlaktycznych na autostradzie A-2 zorganizowanych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Połączone siły instytucji i organizacji
dbających o bezpieczeństwo podróżujących krajowymi drogami w dniach 10-11 sierpnia
edukowały z zakresu bezpiecznej jazdy, udzielania pomocy medycznej oraz przypominały o
negatywnych skutkach zażywania narkotyków i spożywania alkoholu.

W ramach obchodów 200 rocznicy powstania Centralnej Administracji
Drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała
serię wydarzeń informacyjno-edukacyjnych dla użytkowników dróg
krajowych na terenie wybranych Miejsc Obsługi Podróżnych na
autostradach A1, A2 i A4. W projekcie GDDKiA, którego celem jest
poprawa bezpieczeństwa podróżujących samochodami, rowerzystów
oraz pieszych, popularyzowanie właściwych zachowań w ruchu
drogowym, a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
udział wzięły liczne instytucje i organizacje, które troszczą się o
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
W dniach 10-11 sierpnia br. działania proﬁlaktyczne odbyły się w
rejonie autostrady A2 na terenie MOP Łęka oraz MOP Police w gminie
Kościelec. W edukacyjnym projekcie GDDKiA objętym patronatem
honorowym Ministra Infrastruktury, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji
Narodowej oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udział
wzięli m.in.: wielkopolskie struktury Inspekcji Transportu Drogowego w
Poznaniu, Ratownictwa Medycznego, Żandarmerii Wojskowej, strażacy z
Państwowej Straży Pożarnej w Kole, przedstawiciele Wojewody
Wielkopolskiego oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu oraz z Komendy Powiatowej Policji w Kole.
W trakcie trwania spotkania osoby podróżujące autostradą A-2 mogli
skorzystać z symulatora zdarzeń i przekonać się na własnej skórze jak
ciało człowieka zachowuję się w trakcie wypadku drogowego oraz
założyć alkogogle symulujące obraz widzenia osoby będącej w stanie
nietrzeźwości.
Ponadto wszyscy uczestnicy działań proﬁlaktycznych mogli uzyskać
fachową informację na temat:
- zasad udzielania pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlakom,
- układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
- użytkowania AED,

- podstaw postępowania w przypadku urazów i nieurazowych stanów zagrażających życiu,
- bezpiecznego poruszania się po drogach ekspresowych i autostradach,
- skutków i efektów jazdy pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych.
Z kolei dla najmłodszych podróżujących funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole wspólnie z
GDDKiA przygotowali szereg konkursów i zabaw. Kolscy „stróże prawa” ponadto zorganizowali pokaz
policyjnego motocykla oraz przy wykorzystaniu „Miasteczka Umiejętności Drogowych” edukowali dzieci
z zakresu bezpiecznych zachowań na drodze. Wszyscy uczestnicy edukacyjnej zabawy otrzymali także
odblaski, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych.

