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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - PORADY
Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie zwiększony ruch pieszych i pojazdów w
rejonie cmentarzy. W związku z tym, od 30 października od godz. 15.00 do 2 listopada do godz.
15.00 na terenie miasta Sejny nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu.
Sejneńscy policjanci wzorem lat ubiegłych przeprowadzą działania „Znicz 2015”.
Wzmożone siły policyjne, będą czuwać przede wszystkim nad bezpieczeństwem
uczestników ruchu drogowego oraz osób odwiedzających groby bliskich.
Podstawowymi zadaniami podczas działań, będzie m. in.: zapewnienie płynności
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w rejonie cmentarzy, jak i na drogach
dojazdowych do nich oraz trasach przelotowych, jak również eliminowanie z ruchu
nietrzeźwych kierujących i pieszych zakłócających porządek publiczny. Policjanci
zwracać będą również uwagę na pieszych i ich bezpieczeństwo. Piesi powinni pamiętać
o zabraniu elementów odblaskowych.
W związku z Dniem Wszystkich Świętych sejneńscy policjanci apelują:
• w czasie jazdy obserwujmy bacznie drogę, stosujmy się do nowego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez
policjantów,
• dokumenty osobiste i niezbędną ilość pieniędzy umieśćmy w wewnętrznych kieszeniach ubrań,
• wychodząc z domu zamknijmy dokładnie drzwi i okna. O dłuższej nieobecności uprzedźmy zaufanego sąsiada, który będzie
mógł zaopiekować się naszym mieszkaniem,
• zwróćmy też uwagę na mieszkania sąsiadów podczas ich nieobecności,
• za kierownicą siadajmy trzeźwi, wcześniej sprawdźmy stan techniczny pojazdu i usuńmy usterki,
• zaplanujmy optymalną trasę oraz odpowiednią ilość czasu na podróż, pozwoli nam to bezpiecznie dotrzeć do celu,
• poruszając się pieszo zwracajmy uwagę na jadące pojazdy, korzystajmy z chodników i poboczy, przechodząc przez jezdnię
upewnijmy się czy nic nie nadjeżdża, pamiętajmy o zabraniu elementów odblaskowych, któe po zmierzchu zwiększą naszą
widoczność,
• korzystając z komunikacji miejskiej bądźmy czujni, zwracajmy uwagę na to co się wokół nas dzieje. Torby, saszetki
trzymajmy w taki sposób, aby cały czas były pod naszą kontrolą,
• kupując wiązanki czy znicze posługujmy się drobnymi pieniędzmi, nie chowajmy reszty do zewnętrznych kieszeni ubrań,
• na cmentarzu nawet na chwilę nie pozostawiajmy naszych toreb czy wierzchnich ubrań bez opieki,
• rodzice winni zadbać o należyty nadzór nad dziećmi - najmłodsi powinni trzymać się blisko dorosłych i ani na chwilę nie
oddalać się bez opieki,
• osoby starsze i samotne powinny zapewnić sobie na ten czas towarzystwo krewnych lub znajomych.

Przy tak dużej liczbie osób, które w podobnym czasie odwiedzą groby najbliższych trudno uniknąć tłoku, w

takich warunkach mogą działać przestępcy liczący na nasze roztargnienie. Policjanci umundurowani i po
cywilnemu przez cały czas będą pełnić służbę w obrębie cmentarzy, aby czuwać nad
bezpieczeństwem, służyć pomocą i radą.
nieprawidłowościach.
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