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Comunicat de presă

Nu aruncați zăpada în stradă, pentru a menține arterele de circulație curate, în
vederea asigurării unui trafic cât mai fluent prin oraș! Este apelul făcut de Poliția Locală
către brașovenii care își curață trotuarele, aleile sau își strâng omătul din curți.
Echipajele de la Locală verifică, în această perioadă, cu prioritate, modul în care
se realizează circulația pe arterele principale, dar și pe străzile secundare din municipiu,
astfel încât să nu se creeze blocaje, dar și pentru prevenirea apariției unor situații
riscante pentru circulația pe drumurile publice. Din acest motiv, facem un apel către
cetățenii municipiului că, în momentul în care își deszăpezesc aleile ori scot zăpada din
curți, aceasta să nu fie aruncată pe carosabil. Totodată, îi rugăm pe brașoveni să
contacteze Poliția Locală la numărul de telefon 0268.954, în cazul în care constată că
traficul este îngreunat, obturat sau chiar blocat. În cazul în care sunt întâlnite astfel de
probleme, ele pot fi anunțate la dispeceratul Poliției Locale pentru ca un echipaj să se
deplaseze la fața locului, în vederea luării măsurior legale, dacă acestea se impun,
împreună cu operatorul care se ocupă în aceste momente de deszăpezirea străzilor din
municipiu.
De asemenea, le solicităm brașovenilor care observă în drumul lor oameni aflați
în dificultate, fie ei localnici sau persoane fără adăpost, să anunțe dispeceratul Poliției
Locale pentru ca un echipaj să poată acorda sprijinul de care au nevoie, în cel mai scurt
timp.
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De menționat că, deși toate echipajele Poliției Locale Brașov sunt instruite pentru
a verifica toate aspectele enumerate mai sus, avem nevoie și de sprijinul cetățenilor
pentru a acoperi cât mai judicious întreaga problematică apărută în urma ultimelor
căderi masive de zăpadă, pe raza municipiului Brașov, în vederea rezolvării cu
prioritate a situațiilor dificile ivite.
Având în vedere că astăzi, până la ora 20.00, există instituită și o atenționare Cod
Portocaliu de vânt puternic, viscol și zăpadă troienită, brașovenii trebuie să știe că pot
anunța inclusiv Poliția Locală, de orice situație produsă de aceste fenomene.
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