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La Policia Local inicia una nova campanya de control del cinturó de seguretat i els
sistemes de...
sábado, 11 de marzo de 2017

La Policia Local de Vila-real iniciarà el dilluns, 13 de març, una nova campanya de vigilància i control del cinturó de seguretat
i dels sistemes de retenció infantil (SRI) en els vehicles, que finalitzarà el diumenge, dia 19. La Unitat de Trànsit de la Policia
Local, amb la col·laboració de la Direcció General de Trànsit (DGT), s'encarregarà de comprovar que tots els ocupants dels
vehicles circulen amb el corresponent sistema de retenció i de reiterar el missatge que "el cinturó de seguretat és una
assegurança de vida que cal portar sempre cordat", tal com explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Serralvo.
L'edil recorda que la sanció per no portar cinturó o SRI és una infracció greu de 200 euros de multa i la pèrdua de 3 punts i
explica que "l'objectiu no és sancionar, sinó evitar morts, ja que segons fonts de la Direcció General de Trànsit, en 2015 va
augmentar un 7% el nombre d'accidents amb víctimes, assolint els 97.756, per la qual cosa no podem baixar la guàrdia",
explica, "ja que el 22% dels morts i el 10% dels ferits hospitalitzats no portaven el cinturó". "El cinturó de seguretat redueix
a la meitat el risc de mort en cas d'accident", afirma Serralvo, i recorda que "els pares hem de donar exemple als nostres
fills utilitzant el cinturó i utilitzant correctament els sistemes de retenció infantil, perquè gràcies a ells les lesions en cas
d'accident es redueixen fins en un 75%".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=41047&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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