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JESIEŃ NA DROGACH- ZACHOWAJMY BEZPIECZEŃSTWO!
Nadejście jesiennej aury, a wraz z nią trudnych warunków drogowych powoduje spadek
bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Wcześnie zapadający zmrok, mgły, a także
intensywne opady deszczu – to stałe elementy jesiennej pogody. W znacznym stopniu ograniczają
one widoczność na drodze. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno
kierujących jak i pieszych. Złamanie podstawowych zasad bezpieczeństwa doprowadzić może do
tragedii na drodze.
Pogoda o tej porze roku nie jest sprzymierzeńcem kierowców. Jesienią dni są
stosunkowo krótkie w porównaniu z tymi, do których przyzwyczaiło nas lato. Częste
opady deszczu czy spadające liście powodują, że jezdnia bywa mokra i śliska. W takich
warunkach łatwo stracić panowanie nad pojazdem. Droga hamowania zdecydowanie
się wydłuża, a zbyt szybkie wejście w zakręt może zakończyć się pojechaniem na
wprost.
Apelujemy, by w ten jesienny okres kierowcy zmienili technikę jazdy. Przekraczanie
dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków jesienią.

W takich warunkach każdy kierowca powinien zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na
drodze. Szczególnie w rejonach przejść dla pieszych, kierowca powinien zwolnić, by zdążyć wyhamować i uniknąć
potrącenia. Pamiętać należy, również o pieszych, którzy idą poboczem poza obszarem zabudowanym. Mogą oni poślizgnąć
się na śliskiej powierzchni, powodując zagrożenie dla siebie jak też nadjeżdżającego kierowcy. Pamiętajmy, że pomimo wielu
apeli nadal nie wszyscy piesi respektują przepisy dotyczące obowiązku używania elementów odblaskowych. Jesienią , w
ciemnej odzieży są dla kierowców niemal niewidoczni.
Warto tu przypomnieć, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć
odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez
kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje
się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Często te dodatkowe metry pozwalają kierowcy zahamować i bezpiecznie
ominąć pieszego.
Pomimo, iż przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze
zabudowanym, jednak w dużym stopniu poprawiają one widoczność, w tym również przypadku dając kierowcom cenny czas
na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.
Również podczas przechodzenia przez przejście, piesi powinni pamiętać, że aby uniknąć potrącenia, należy przechodzić
przez jezdnię w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, ponieważ długość drogi jego hamowania jest w takich
warunkach znacznie wydłużona. Nie powinno się również wbiegać na jezdnię, w tym również na przejście dla pieszych.
Należy zawsze dokładnie się rozejrzeć upewniając się, że możemy przejść przez jezdnię. Piesi to grupa szczególnie narażona
na dotkliwe skutki wypadków drogowych. Dlatego za łamanie podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego, a przede
wszystkim zdroworozsądkowego myślenia można zapłacić najwyższą cenę, jaką jest życie.
Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych!
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