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ROZDAWALI ELEMENTY ODBLASKOWE PIESZYM I
ROWERZYSTOM
Policjanci ruchu drogowego z KPP w Poddębicach, w ramach działań „Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego” i "Świeć przykładem - bądź widoczny", wręczali elementy odblaskowe po to
by piesi, rowerzyści byli bardziej widoczni na drodze.
Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
jest jednym z priorytetów. Niezależnie od pory roku, niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla
kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w
miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym. Natomiast
rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w obowiązkowe oświetlenie oraz z niego
korzystać od zmierzchu do świtu, w tunelu oraz w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
spowodowanej np. mgłą, opadami atmosferycznymi. Dlatego też poddębiccy policjanci w trakcie działań, wręczali
rowerzystom i pieszym elementy odblaskowe, które są doskonałą formą zapewnienia widoczności na drodze.
Funkcjonariusze sprawdzali również sposób przekraczania jezdni, chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników.
Nie obyło się niestety bez mandatów i pouczeń.
Przypominamy!
Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć świadomość, że może zostać niezauważonym na drodze przez innego
uczestnika ruchu. Tym samym sposób poruszania się po drodze powinien być dostosowany do warunków ruchu,
zmniejszając ryzyko wypadku.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność, w tym
zmniejszać prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto jeśli skręca w drogę
poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na
którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:
wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch
jest kierowany;
omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu.
Kierujący ma także obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa rowerowi znajdującemu
się na przejeździe dla rowerzystów.
Pamiętajmy!
Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego
bezpieczeństwa.

