POLICJA LUBUSKA
https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/39894,RAZEM-zrobmy-wszystko-aby-NIECHRONIENI-byli-bez
pieczni-na-drogach.html
2022-08-09, 10:01

RAZEM ZRÓBMY WSZYSTKO, ABY NIECHRONIENI BYLI
BEZPIECZNI NA DROGACH
Data publikacji 15.12.2021

Zachmurzone niebo, deszcz oraz pojawiające się miejscami mgły, znacznie ograniczają
widoczność. W takich warunkach nie trudno o wypadek, dlatego ogromne znaczenie ma tu
respektowanie przepisów przez kierujących i pieszych oraz ich odpowiedzialność na drodze. To
jak użytkownicy zachowują się względem siebie, sprawdzali policjanci krośnieńskiej drogówki
podczas działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Pamiętaj, że każdy z nas ma wpływ
na bezpieczeństwo na drodze. Dbaj o siebie i innych.
Panująca za oknem aura znacznie ogranicza widoczność. Przemieszczanie się w takich warunkach wymaga zarówno od
kierujących, jak i pieszych zachowania szczególnej ostrożność. Mimo zmian przepisów, dających pierwszeństwo
pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych lub znajdującego się na nim przed pojazdem, nie zapominajmy, że
pieszy zobowiązany jest także do upewniania się czy może bezpiecznie wejść na to przejście. Ponadto obowiązuje go
zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez
jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych. Ma to
szczególne znaczenie o tej porze roku, gdzie dodatkowo sami stajemy się mało widoczni dla innych i ograniczamy
sobie widoczność poprzez noszenie ciemnej kurtki i kaptura na głowie. W takich okolicznościach nie trudno o wypadek.
Warto mieć na względzie, iż w zderzeniu z pojazdem, pieszy jest bez szans. Jest on narażony na utratę zdrowia, a
nawet życia. Dlatego przeciwdziałając negatywnym zachowaniom na drodze, a także chcąc zdyscyplinować
użytkowników drogi policjanci krośnieńskiej drogówki w ramach działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”,
obserwowali jak wygląda relacja kierowca - pieszy i czy respektowane są przez nich obowiązujące przepisy.
Funkcjonariusze w szczególności kontrolowali ruch na drodze w rejonie przejść dla pieszych usytuowanych w miejscach
o dużym natężeniu ruchu, w rejonach szkół, a także na głównych ciągach komunikacyjnych. Istotnym aspektem o tej
porze roku, jest także noszenie elementów odblaskowych, które sprawiają, iż stajemy się bardziej widoczni dla
kierowcy. Dlatego warto o nich pamiętać, bez względu na to czy znajdujemy się poza obszarem zabudowanym czy na
jego terenie. Każdy najmniejszy odblask to informacja dla kierowcy o naszej obecności na drodze. To szansa na
bezpieczne ominięcie osoby idącej poboczem drogi, a gdy zajdzie konieczność zatrzymanie się. Pamiętaj, że na drodze
nie jesteś sam. Prawidłowe zachowanie każdego z nas, zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

podkomisarz Justyna Kulka
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.5 MB)

PLIKI DO POBRANIA
Deskrypcja tekstowa ﬁlmu
199.94 KB

Audiodeskrypcja ﬁlmu
670.43 KB

