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ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE, PAMIĘTAJ O TYM!
Data publikacji 29.10.2021

Poranne mgły, opady deszczu, szybko zapadający zmrok coraz częściej towarzyszą kierowcom. Te
czynniki powodują, że zbyt późno mogą oni zauważyć pieszych i rowerzystów poruszających się
drogą. Dlatego żarscy policjanci podczas działań „Odblaski ratują życie" tłumaczą jak ważne dla
bezpieczeństwa jest ich noszenie.
Od piątku (29 października) żarscy policjanci rozpoczynają działania „Odblaski ratują życie". Akcja potrwa do końca
marca. W tym czasie funkcjonariusze ruchu drogowego podczas kontroli drogowych i spotkań z pieszymi oraz
dzielnicowi podczas wizyt w szkołach i przedszkolach, a także spotkań z seniorami będą przypominać, jak ważne dla
bezpieczeństwa jest noszenie odblasków. Już nawet bardzo mały element odblaskowy przypięty do torebki, czy
założony na wierzchnią część odzieży sprawi, że będziemy bardziej widoczni. W okresie jesienno-zimowym piesi i
rowerzyści muszą znaleźć się pod szczególną ochroną. Policjanci nadzorem obejmą rejon placówek oświatowych oraz
trasy prowadzące do tych instytucji. Będą zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w rejonie przejść dla
pieszych. To przeważnie w tych miejscach dochodzi do potrąceń. Zachowajmy wzmożoną czujność zarówno siedząc za
kierownicą, jak i przechodząc przez jezdnię. Bądźmy ostrożni szczególnie teraz, kiedy szybko robi się ciemno, a na
drodze jest ślisko w związku z czym droga hamowania się wydłuża. Przypominamy pieszym o przepisach związanych z
koniecznością używania elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym, oraz konsekwencjach ich
nieprzestrzegania (artykuł 11 ustęp 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Piesi powinni pamiętać, że zabronione jest:
1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd - na przejściach dla pieszych, w miejscach innych niż
przejścia dla pieszych.
2. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
3. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla
pieszych albo chodnik od jezdni.
4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi.
5. Przebieganie przez jezdnię.
6. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z
pobocza.
Policjanci podczas spotkań przekazują odblaski, których zakup został sﬁnansowany ze środków pozyskanych na
programy proﬁlaktyczne z Miasta i Gminy Żary.

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

