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„TRZEŹWA WARSZAWA”
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Już dziś policjanci ruchu drogowego stołecznej „drogówki” rozpoczęli działania prewencyjnokontrolne pn. „Trzeźwa Warszawa”. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego sprawdzać będą
stan trzeźwości kierujących wykorzystując do celu nowe urządzenia do pomiaru alkoholu w
wydychanym powietrzu tzw. AlcoScany.
Tylko od stycznia do września tego roku policja zatrzymała 129.309 nietrzeźwych kierowców na terenie całej Polski, z
czego 2.880 w Warszawie i okolicznych powiatach. W tym okresie z winy kierujących pod wpływem alkoholu w
garnizonie stołecznym doszło do 71 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 6 osób, a 93 zostały ranne.
Dlatego też 27, 30 i 31 października, tuż przed świątecznym weekendem, policjanci przeprowadzą działania „Trzeźwa
Warszawa”. Są one ściśle związane z kampanią „Piłeś? Nie jedź!” realizowaną przez funkcjonariuszy komendy
stołecznej pod honorowym patronatem prezydent miasta st. Warszawy.
Policjantom „drogówki” zależy na tym, aby nie tylko wyeliminować z naszych dróg pijanych kierowców, ale też, by
uświadomić wszystkim, że pijana osoba za kierownicą stwarza zagrożenie nie tylko sobie, ale innym i musi ponieść
odpowiedzialność karną. Za jazdę po alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
Taką karę może ponieść zatrzymany dziś do kontroli kierowca BMW. Policjanci ujęli go na ul. Ordona. Po badaniu
okazało się, że 32-latek miał we krwi prawie 0,7 promila alkoholu. Spośród 537 kierowców zatrzymanych do kontroli
podczas działań "Trzeźwa Warszawa" czterech będzie odpowiadało za wykroczenie. 55-letni Paweł K. również
zatrzymany na ul. Ordona miał 0,3 promila, kiedy usiadł za kierownicę swojego opla. Kierowca jeepa 43-letni Wojciech
L., zatrzymany przy ul. Marsa, miał we krwi 0,34 promila. Tyle samo alkoholu we krwi miał zatrzymany przy ul. Mokry
Ług, 58-letni Andrzej G.
W działaniach „Trzeźwa Warszawa” policjanci wykorzystywać będą nowe urządzenia do walki z pijanymi kierowcami.
Zakupiono właśnie i oddano do użytku 19 sztuk urządzeń AlcoScan. Zakupu dokonano ze środków miasta stołecznego
Warszawy z przeznaczeniem dla jednostek prowadzących działania na terenie Warszawy. Wartość zakupionego sprzętu
to 22 724 złotych.
W chwili obecnej 15 sztuk AlcoScan posiada Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Pozostałe traﬁą do
policjantów komend rejonowych i wydziału wywiadowczo–patrolowego Komendy Stołecznej Policji.
AlcoScan jest łatwym w użyciu pasywnym testerem alkoholu w wydychanym powietrzu z wysokiej czułości
elektrochemicznym sensorem - nie wymaga ustnika ani udziału badanego przy pobieraniu powietrza. Urządzenie
używane jest przez policję do: szybkiej kontroli dużej liczby osób w czasie kontroli trzeźwości, np. „TRZEŹWY
PORANEK”, do szybkiego sprawdzenia podczas kontroli drogowej czy kierowca prowadzący pojazd spożywał alkohol, do
sprawdzenia osób przy wejściach np. na stadion piłkarski, do sprawdzanie innych osób biorących udział w zdarzeniu
przestępczym, gdy osoba badana nie chce lub nie może dostarczyć próbki powietrza, podczas przeszukania, jeżeli

zachodzi podejrzenie, że w nieznanych pojemnikach może znajdować się alkohol, do sprawdzenie samych pracowników
wykonujących czynności służbowe.
W przypadku wykrycia stanu nietrzeźwości policja przeprowadza powtórnie badanie za pomocą alkomatu atestowanego.
Urządzenie AlcoScan obsługuje się jednym przyciskiem. AlcoScan posiada trójkolorowe wskaźniki LED określające w
jednoznaczny sposób stan, w jakim znajduje się osoba badana, jak również granice stężenia alkoholu:
- zielony kolor (zero lub śladowe ilości alkoholu) - od 0.00 do 0.19 promila,
- pomarańczowy kolor (wykryty alkohol) od 0.20 do 0.49 promila
- czerwony kolor (wykryty alkohol) od 0.50 promila.
Jest to urządzenie, które pozwala na bardzo dużą oszczędność czasu. W przypadku trzeźwego kierowcy trwa ono
jedynie kilkanaście sekund. Natomiast badanie tradycyjnym alkomatem, w którym za każdym razem trzeba zmieniać
ustnik i prosić kierowcę o dmuchanie, trwa kilka razy dłużej. Dzięki AlcoScan policjanci mogą więc szybko i skutecznie
selekcjonować osoby, które mogą być pod wpływem alkoholu.
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