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Ogólnodostępny alkomat w Zebrzydowicach
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W lipcu 2019 roku Komisariacie Policji w Zebrzydowicach zamontowano urządzenie do
samodzielnego badania stanu trzeźwości. To kolejny ogólnodostępny alkomat w powiecie
cieszyńskim. Od teraz przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, każdy chętny będzie
mógł samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości.

fot. KPP Cieszyn

Jak informują policjanci, alkomat jest dostępny dla każdego, kto chce zbadać stan swojej trzeźwości. Zdecydowanie
lepiej jest sprawdzić, czy możemy wsiąść za kierownicę, niż borykać się później z przykrymi konsekwencjami jazdy
pod wpływem (m.in. utrata uprawnień do prowadzenia samochodu), lub będąc „wczorajszym” doprowadzić do
wypadku.
- Nowoczesny alkomat jest przeznaczony do użytkowania w miejscach publicznych. Urządzenie zostało
zakupione ze środków gminy Zebrzydowice. Do alkomatu zakupione zostały również niezbędne ustniki
oraz przekazane materiały promujące trzeźwość wśród kierowców. Urządzenie zamontowane jest w
poczekalni komisariatu w Zebrzydowicach. Teraz każdy, kto uzna, że potrzebuje badania stanu trzeźwości,
będzie mógł je samodzielnie wykonać w punkcie recepcyjnym jednostki. Badanie jest proste i co
najważniejsze, można dokonać go samodzielnie i bezpłatnie. Wystarczy jedynie pobrać z urządzenia
jednorazową słomkę, rozpakować ją i umieścić w miejscu do tego przeznaczonym. Następnie trzeba
wdmuchnąć przez nią odpowiednią ilość powietrza i odczytać wynik. Aby jego wynik był precyzyjny, nie
należy dokonywać pomiaru bezpośrednio po spożyciu alkoholu, paleniu tytoniu lub spożywaniu
produktów mogących zawierać alkohol (np. niektóre słodycze, lekarstwa, owoce itp.) – wyjaśniają policjanci z
cieszyńskiej KPP.

Urządzenie zostało zakupione przez Urząd Gminy Zebrzydowice, ze środków programu przeciwdziałania
alkoholizmowi, w ramach działalności profilaktycznej. Warto skorzystać z tego urządzenia, pamiętając, że po spożyciu
większej ilości alkoholu, jeszcze następnego dnia możemy coś „wydmuchać”. W przypadku zdarzenia drogowego lub
kontroli nie jest istotne, kiedy spożywaliśmy alkohol, tylko czy nasz organizm zdążył go już wydalić – ta kwestia jest
indywidualna dla każdego organizmu.
Wiele osób decyduje się na korzystanie z tzw. wirtualnych alkomatów. Są to strony internetowe, na których po
podaniu naszej wagi, płci, ilości spożytego alkoholu i innych danych, otrzymany informację, ile standardowo
powinien wynosić proces trzeźwienia. Należy jednak pamiętać, że są to dane szacunkowe i wszystko zależy od
indywidualnych uwarunkowań. Na metabolizowanie alkoholu ma wpływ m.in. waga, wiek, płeć, ale również
metabolizm, czy różnego rodzaju schorzenia. Dlatego właśnie dopiero sprawdzenie fizycznym alkomatem, da nam
pewność, że pozbyliśmy się z krwi całego alkoholu.
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