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ZA KIEROWNICĄ SKUP SIĘ NA DRODZE - NIE NA TELEFONIE
Korzystanie z telefonu podczas jazdy samochodem negatywnie wpływa na naszą czujność, reﬂeks i
koncentrację na drodze. A stąd już krótka droga do wypadku. Dlatego przez cały piątek (29 czerwca)
trwać będą działania lubuskich policjantów pn. „Telefon”, podczas których mundurowi zwracać będą
uwagę kierującym na te zjawisko. Bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas
samych i naszej postawy za kierownicą.
Codziennie wielu z nas wykonuje nawet dziesiątki rozmów telefonicznych. Czasem dzwonimy do żony, dziecka, kolegi,
czasem przez telefon załatwiamy sprawy biznesowe, a czasem prywatne. Niestety zdarza się, że część rozmów
telefonicznych wykonywana jest podczas jazdy. Trzymając telefon w dłoni, co przyczynia się do zmniejszenia naszej
sprawności i percepcji za kierownicą. Zwłaszcza, że oprócz samych rozmów telefonicznych kierowcy piszą sms-y czy
korzystają z portali społecznościowych. A to już krótka droga do niebezpiecznego zdarzenia – skupiając się na ekranie
naszego smatfona, automatycznie odrywamy się od tego co dzieje się na drodze. Kilka sekund naszej nieuwagi może
spowodować, że nie zauważymy pieszego przechodzącego przez przejście czy zjedziemy na przeciwległy pas ruchu
doprowadzając do czołowego zderzenia z innym pojazdem.
Wybieranie numeru telefonu zajmuje ok. 12 sekund, natomiast odbieranie połączenia średnio trwa 5 sekund. Przy założeniu,
że kierowca prowadzi pojazd z prędkością 100 km/h wówczas pokonuje odległość równą odpowiednio 330 m i 140 m bez
żadnej kontroli. Ponadto wydłuża się droga hamowania. Czas reakcji kierowcy na dostrzeżenie na drodze zagrożenia wynosi
1 sekundę. Jadąc z prędkością 100 km/h auto w tym czasie pokonuje drogę prawie 28 metrów. W przypadku osoby, która nie
rozmawia przez telefon droga hamowania wynosi 78 m: 28 m – zauważenie przeszkody, 50 m – właściwe hamowanie.
Natomiast całkowita droga hamowania dla osoby, która korzysta z telefonu wynosi 218 m: 140 m – odbieranie połączenia, 28
m – zauważenie przeszkody, 50 m – właściwe hamowanie. Taką odległość można przyrównać do długości dwóch boisk
piłkarskich. Dlatego w piątek (29 czerwca) policjanci lubuskiej drogówki prowadzić będą działania „Telefon”, podczas których
zwrócą uwagę na to, czy kierowcy przestrzegają przepisów kodeksu drogowego, dotyczących korzystania z telefonu
komórkowego w czasie jazdy.
Jeśli używamy komórek podczas jazdy, to niech to będą tylko te... mózgowe. Wybierając się w wakacyjną podróż nie
zapominajmy o tym, na drodze kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem naszym i pozostałych uczestników ruchu.
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