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PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE – DBAJĄ O NICH
POLICJANCI
Data publikacji 18.10.2019

W piątek (18 października) od wczesnych godzin porannych na terenie powiatu sulęcińskiego
trwają działania „Pieszy bezpieczny na przejściu”. Adresowane są zarówno do osób pieszych jak
i kierowców. Pamiętajmy – wszyscy powinniśmy korzystać z dróg z myślą nie tylko o własnym
bezpieczeństwie, ale także innych uczestników ruchu drogowego.
Okres jesienno–zimowy to czas, na który dobrze przygotować muszą się nie tylko kierowcy, ale także osoby piesze. W
obu przypadkach konieczne jest przede wszystkim myślenie! Droga to nie sceneria gry komputerowej – tutaj nie ma
drugiej szansy. Jeden błąd może kosztować ludzkie życie. Policjanci ruchu drogowego w piątek (18 października) od
wczesnych godzin porannych prowadzą działania „Pieszy bezpieczny na przejściu dla pieszych”, które adresowane są
dla wszystkich uczestników drogi. Jaki jest ich cel? Podniesienie świadomości kierowców oraz niechronionych
uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Nie zapominajmy także o wzajemnym
szacunku, odpowiedzialności i tolerancji.
Jesteś osobą pieszą? Pamiętaj!
- stosuj się do zasady szczególnej ostrożności. Na przejściu dla pieszych masz pierwszeństwo, ale nie oznacza to, że
masz wchodzić na przejście bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd;
- bezpieczeństwo jest w modzie – noś odblaski, ubieraj się kolorowo. W ten sposób dajesz kierowcom wyraźny sygnał:
„ Halo, uważaj – jestem na drodze!”;
- stosuj się do sygnalizacji świetlnej i nie przechodź przez jezdnię, w miejscach niedozwolonych. To naprawdę nie jest
gra, tutaj nie ma drugiej szansy;
- telefony i słuchawki na bok! Ta rada dotyczy przede wszystkim młodzieży. Przechodząc przez ulicę musisz widzieć i
słyszeć co dzieje się na drodze;
- poruszaj się właściwą, LEWĄ stroną drogi (w przypadku kiedy nie ma chodnika).
Jesteś kierowcą? Pamiętaj!
- dojeżdżając do przejścia dla pieszych zachowaj maksymalną czujność i koncentrację - obowiązuje Cię zasada
szczególnej ostrożności,
- noga z gazu - prędkość jest jednym z grzechów głównych kierowców. Im większy wskaźnik licznika, tym krótszy czas
na reakcję,
- sprawny samochód to bezpieczny samochód. Zadbaj o stan techniczny swojego pojazdu. Sprawdź stan hamulców,
ogumienia, oświetlenia oraz płynów – to naprawdę ważne.
Jesteś rowerzystą? Pamiętaj!
- twój rower musi być sprawny, a także posiadać obowiązkowe wyposażenie (co najmniej jedno światło przednie białe
lub żółte, co najmniej jedno światło tylne odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, a także co

najmniej jedno światło tylne stałe lub migające. Co jeszcze? Co najmniej jeden działający hamulec, dzwonek lub inny
sygnał ostrzegawczy),
- sygnalizuj manewry na drodze,
- nie wolno Ci przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. Przez „zebrę” rower należy przeprowadzić,
- kask nie jest obowiązkowy aczkolwiek zalecany. Zwiększa on twoje bezpieczeństwo na drodze.
Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa!
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