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ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO!
Okres zimowy to czas szczególnie trudny dla pieszych. Wcześnie zapadający zmierzch i zmienne warunki atmosferyczne, godziny szczytu komunikacyjnego przypadające po zmierzchu i przed
świtem, ubrani w ciemną odzież piesi oraz pośpiech i brak koncentracji – to połączenie bardzo niebezpieczne, skutkujące wypadkami. Policjanci apelują, zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo
pieszych uczestników ruchu.
W związku z trudnymi i zmiennymi warunkami pogodowymi policjanci apelują, wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo. Na początek zacznijmy od siebie jako pieszych. Zróbmy wszystko co zrobić
możemy dla własnej ochrony na drodze. Noszenie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego to dawanie kierowcom samochodów szansy na
odpowiednio wczesne zauważenie pieszego i uniknięcie potrącenia. Pamiętajmy – bez odblasków kierujący nie zawsze nas zauważy! To, że my widzimy światła zbliżających się pojazdów nie
oznacza, że kierujący widzą nas! Zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych przejść dla pieszych, chodzenie przy lewej krawędzi jezdni, gdy nie ma chodnika lub pobocza i ustępowanie
miejsca zbliżającym się pojazdom to kolejne z zachowań łatwych do spełnienia i dających szansę uniknięcia tragicznych konsekwencji wypadków drogowych. Gdy siadamy za kierownicą samochodu
musimy wyostrzyć zmysły i starać się myśleć za innych. To trudne, ale szczególnie ważne w rejonie przejść dla pieszych, przed którymi powinniśmy zwolnić, a przy bardzo złej widoczności nawet się
zatrzymać. Przejście dla pieszych to miejsce, w którym pieszy powinien być bezpieczny! To właśnie w rejonach przejść dla pieszych w ostatnim czasie dochodzi do największej liczby wypadków.
Funkcjonariusze podkreślają, że podstawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jest przechodzenie przez jezdnię według trzech podstawowych zasad: zatrzymania się
przed jezdnią, upewnienia się co do możliwości bezpiecznego wejścia na jezdnię i dopiero po wykonaniu tych czynności – przechodzenia przez jezdnię. Apelując o ostrożność i rozwagę wobec
pieszych, przypominamy też kierowcom, że wyprzedzanie bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych, czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu
na oznakowanym przejściu – mogą zakończyć się poważnym w skutkach wypadkiem drogowym.
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