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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA AKCJĘ POLICJI STANOWEJ NA RZECZ 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO PODCZAS WEEKENDU Z OKAZJI 

ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA  
  

Policja stanowa i lokalne organy ścigania zwiększą liczbę patroli, aby zapobiec 
jeździe pod wpływem alkoholu i agresji na drogach w okresie świątecznym  

  
Ograniczenie zamknięć pasów ruchu związanych z budową w celu ułatwienia 

podróży podczas świątecznego weekendu  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że policja w stanie Nowy Jork i lokalne 
organy ścigania wezmą udział w specjalnej akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, aby zapobiec niebezpiecznym zachowaniom kierowców w okresie 
świątecznym. Akcja z okazji Święta Dziękczynienia będzie trwać od środy, 24 
listopada, do niedzieli 28 listopada.  
  
„W oczekiwaniu na spotkania z rodziną i przyjaciółmi z okazji Świąt Dziękczynienia, 
wielu z nas będzie spędzać czas w na drogach, dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili 
wszystko, co w naszej mocy i podróżowali bezpiecznie w czasie świąt.” powiedziała 
gubernator Hochul. „Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu to 
nic innego jak stwarzanie zagrożenia dla życia. W tym roku dokonajcie 
odpowiedzialnego wyboru i pomóżcie zapewnić bezpieczeństwo swoim 
współmieszkańcom w stanie Nowy Jork, planując bezpieczny powrót do domu, z 
zachowaniem trzeźwości.  
  
W celu ułatwienia podróży podczas wzmożonego ruchu w czasie weekendu Święta 
Dziękczynienia, tymczasowe zamknięcia pasów ruchu dla projektów budowy dróg i 
mostów na autostradach stanu Nowy Jork zostaną zawieszone od środy, 24 listopada, 
od godz. 6:00 do poniedziałku, 29 listopada, do godz. 6:00. Kierowcy powinni również 
mieć na uwadze, że niektóre prace mogą być prowadzone za stałymi betonowymi 
barierami w celu przeprowadzenia napraw awaryjnych. Zawieszenie prac budowlanych 
jest zgodne z inicjatywą „Driver's First” (Kierowcy przede wszystkim) stanu Nowy Jork, 
która traktuje priorytetowo wygodę kierowców, aby zminimalizować zatory drogowe i 
opóźnienia w podróży spowodowane pracami na drogach i mostach.  
  
Nadinspektor Policji Stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Funkcjonariusze policji 
będą patrolować drogi przez cały weekend Święta Dziękczynienia w poszukiwaniu 



nietrzeźwych i lekkomyślnych kierowców. Prosimy o przestrzeganie ograniczeń 
prędkości, odłożenie telefonów komórkowych i upewnienie się, że zwolniliście i 
zjechaliście z drogi, aby zapewnić przejazd pojazdom służb ratunkowych i drogowych. 
Co najważniejsze, nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Naszym celem 
jest zapewnienie wszystkim bezpiecznego dotarcia na świąteczne uroczystości”.  
  
Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gubernatora i 
komisarz DMV, Mark J. F. Schroeder, powiedział: „Pragniemy zapewnić, że 
wszystkie osoby podróżujące do rodziny i przyjaciół bezpiecznie dotrą do celu, a 
możemy to osiągnąć unikając lekkomyślnej jazdy i nie kierując pojazdem pod wpływem 
alkoholu. Jazda pod wpływem alkoholu naraża Was, Waszych pasażerów i wszystkich 
uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Zapobiegnijmy tragicznym 
wydarzeniom w Święto Dziękczynienia, prowadząc samochód będąc trzeźwym”.  
  
Komisarz Stanowego Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała „Departament Transportu zawiesi działalność budowlaną na świąteczny 
weekend Święta Dziękczynienia. Stanowe i lokalne organy ścigania będą egzekwować 
przepisy dotyczące pojazdów i ruchu drogowego, które pomagają zapewnić 
bezpieczeństwo kierowcom. Apeluję do wszystkich kierowców o zrobienie tego co do 
nich należy w ten świąteczny weekend – przestrzegajcie zasad ruchu drogowego i nie 
prowadźcie pojazdu pod wpływem alkoholu lub w stanie rozproszenia uwagi. Odłóżcie 
telefony i zwracajcie uwagę. Niech wszyscy bezpiecznie dotrą do swoich miejsc 
docelowych w to Święto Dziękczynienia”.  
  
Policja stanowa zwiększy regularne patrole w całym kraju o specjalne jednostki 
zajmujące się kierowcami jeżdżącymi pod wpływem alkoholu, w tym zespoły ekspertów 
ds. wykrywania narkotyków, stałe punkty kontroli trzeźwości, egzekwowanie 
przestrzegania przepisów dotyczących spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, 
egzekwowanie przestrzegania prędkości oraz wykorzystanie patroli w pojazdach 
nieoznakowanych (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) w celu lepszego 
lokalizowania kierowców rozmawiających lub wysyłających SMS-y na urządzeniach 
przenośnych. Te nieoznakowane pojazdy wtapiają się w codzienny ruch uliczny, 
jednak po włączeniu oświetlenia awaryjnego są niezaprzeczalnie rozpoznawalne jako 
pojazdy ratunkowe.  
  
Zazwyczaj podczas weekendu Święta Dziękczynienia ruch na drogach jest znacznie 
większy. Jest to również czas, w którym powszechne jest spożywanie alkoholu. 
Podczas Święta Dziękczynienia w 2020 r. funkcjonariusze policji zatrzymali 155 
kierowców za jazdę pod wpływem alkoholu, wystawili 4871 mandatów za 
przekroczenie prędkości i 228 mandatów za prowadzenie pojazdu w stanie 
rozproszenia uwagi.W całym stanie organy ścigania aresztowały 901 osób za jazdę 
pod wpływem alkoholu, wystawiły 7406 mandatów za przekroczenie prędkości i 627 
mandatów za jazdę w stanie rozproszenia uwagi.  
  
W celu zniechęcenia kierowców do jazdy pod wpływem alkoholu, Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z ramienia Gubernator (Governor's Traffic Safety 



Committee, GTSC) i jej partnerzy wezmą udział w ogólnokrajowej akcji w mediach 
społecznościowych, używając hashtagu #BoycottBlackoutWednesday.  
  
Fundusze na przeprowadzenie akcji egzekwowania przepisów dotyczących jazdy pod 
wpływem alkoholu podczas Święta Dziękczynienia zapewnia GTSC.GTSC i Fundacja 
STOP-DWI stanu Nowy Jork przypominają kierowcom, że ich aplikacja mobilna „Have 
a Plan”, jest dostępna na smartfony Apple, Android i Windows. Dzięki tej aplikacji 
nowojorczycy mogą zlokalizować i wezwać taksówkę lub skorzystać z usługi 
wspólnego dojazdu oraz zaprogramować listę wyznaczonych kierowców. Aplikacja 
zawiera także informacje na temat przepisów i kar dotyczących prowadzenia pojazdu 
pod wpływem środków odurzających oraz udostępnia możliwość zgłoszenia 
podejrzenia dotyczącego kierowcy prowadzącego pod wpływem substancji.  
  
Prowadząc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, narażasz nie tylko własne życie i 
życie innych osób, lecz także narażasz się na aresztowanie, więzienie, wysokie kary 
pieniężne i koszty usług adwokata. Koszty aresztowania z powodu prowadzenia pod 
wpływem alkoholu wynoszą średnio do 10 000 USD.  
  
Kierowca aresztowany z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
jest narażony na utratę prawa jazdy, wzrost składek ubezpieczeniowych i mnóstwo 
nieprzewidzianych wydatków – od kosztów adwokata, grzywny i kosztów sądowych, 
kosztów holowania samochodu i naprawy po koszty nieobecności w pracy.  
  
Policja stanu Nowy Jork, GTSC i Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (National Highway Traffic Safety Administration) zalecają stosowanie 
następujących prostych rad, aby zapobiec prowadzeniu pojazdów pod wpływem 
alkoholu:  
  

• Zaplanuj bezpieczną drogę do domu przed rozpoczęciem imprezy  

• Przed spożyciem alkoholu wyznacz niepijącego kierowcę.  
• Jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, skorzystaj z taksówki lub usługi 

współdzielenia przejazdów; zadzwoń do trzeźwego przyjaciela lub członka 
rodziny, albo skorzystaj z transportu publicznego.  

• Skorzystaj z przejazdu w ramach programu Sober Ride w Twojej społeczności.  
• Jeśli podejrzewasz, że kierowca jest pijany lub nietrzeźwy, natychmiast 

skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania.  
  
Jeśli wiesz, że ktoś zamierza prowadzić po spożyciu alkoholu, zabierz tej osobie 
kluczyki i pomóż zorganizować inny sposób na bezpieczne dotarcie do celu.  
  

### 
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