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KONIEC WAKACJI – CZAS BEZPIECZNIE UDAĆ SIĘ DO SZKOŁY
Czas wakacyjnej beztroski dobiegł końca, a najmłodsi Lubuszanie już czekają na dzwonek
rozpoczynający kolejny rok nauki. O ich bezpieczną drogę do szkoły dbają lubuscy policjanci.
Funkcjonariusze drogówki oraz wydziału prewencji są przy szkołach oraz na drogach dojazdowych i
dokładają wszelkich starań, aby dzieciom w tym szczególnym czasie nic nie zagrażało.
Rozpoczął się kolejny rok szkolny i czas codziennych zajęć, na które najmłodsi Lubuszanie dotrą pieszo, samochodem z
opiekunami lub autokarem. Jak w latach poprzednich, o ich bezpieczeństwo dbają lubuscy policjanci, którzy swoje działania
związane z tym wydarzeniem, prowadzą już od kilku dni. Jeszcze podczas kończących się wakacji mundurowi kontrolowali
ulice przy szkołach i przedszkolach oraz trasy prowadzące do tych placówek, sprawdzając przede wszystkim czy są one
prawidłowo oznakowane. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek nieprawidłowości np. braku barierek ochronnych lub
znaków drogowych albo niesprawnej sygnalizacji świetlnej, odpowiednie służby i instytucje musiały zareagować i usunąć ten
problem. Gdy dzieci i młodzież przebywały w różnych miejscach letniego wypoczynku np. na obozach i koloniach, policjanci
wydziału prewencji spotykali się z nimi i każdorazowo rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z dróg. W
poniedziałek (3 września) od samego rana Lubuska Policja prowadzi działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowi są w
tym czasie widoczni przy placówkach oświaty i dokładają wszelkich starań aby uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć na
pierwsze zajęcia. Policjanci zwracają uwagę na kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie te związane z
zatrzymywaniem pojazdu w miejscach niedozwolonych, a także na pieszych, którzy przechodzą przez jezdnię tam, gdzie jest
to zabronione. Gdy policjanci spotkają na swojej drodze dzieci, przekazują im odblaski, które już w najbliższym czasie będą
istotnym elementem bezpieczeństwa podczas spacerów. Dodatkowo funkcjonariusze z wydziału prewencji rozpoczęli
kontrole miejsc sprzedaży alkoholu. Sprawdzając czy w sklepach alkohol nie jest udostępniany osobom nieletnim, policjanci
przypominają sprzedawcom, że za takie zachowanie grozi kara grzywny oraz utrata zezwolenia na sprzedaż tego typu
produktów. Należy pamiętać, że grzywna grozi także osobom dorosłym, które kupują alkohol i następnie przekazują go
nieletnim.
Działania policjantów to jednak połowa sukcesu w zapewnianiu uczniom bezpiecznej drogi do szkoły. Istotne znaczenie ma
także postawa samych rodziców, którzy również powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech. Rozmawiajmy z dziećmi i
przypominajmy im podstawowe zasady korzystania z dróg. Wybierzmy się wspólnie na spacer, decydując się właśnie na
trasę, którą codziennie pokonuje nasze dziecko do i ze szkoły, zwracając mu uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne.
Jeśli zauważymy w rejonach szkół nieprawidłowości w ruchu drogowym niezwłocznie powiadommy o tym Policję.
Należy pamiętać o tym, że dziecko:
- w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. Zasada ta nie dotyczy jednak
stref zamieszkania i tras przeznaczonych wyłącznie dla pieszych,
- w drodze do i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem. W przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie
drogi, a gdy go nie ma – lewą stroną drogi,
- powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,
- w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, może przejść tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora
powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może
bezpiecznie przejść przez jezdnię,

- nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem, a oczekując na możliwość
przejścia, nie powinno stać za blisko jezdni,
- na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu,
- nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,
- nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.
Dziecko, które do szkoły uda się na rowerze:
- w wieku do 10 lat powinno poruszać się po drodze na zasadach pieszego – na chodniku i pod opieką osoby dorosłej,
- po 10 roku życia może kierować rowerem po drodze dla rowerów, po poboczu lub po jezdni,
- powinno trzymać się prawej strony jezdni,
- podczas jazdy nie może korzystać z telefonu komórkowego – powinno trzymać obie dłonie na kierownicy,
- w sytuacji, gdy równolegle do jezdni lub pobocza poprowadzona jest droga rowerowa, musi korzystać wyłącznie z niej,
- poruszając się rowerem po drodze dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi i pojazdami, które w szczególnych
przypadkach mogą również z niej korzystać,
- w przypadku, gdy na drodze rowerowej wyznaczono przejście dla pieszych, poruszając się rowerem powinno zachować
szczególną ostrożność i zwolnić lub zatrzymać się, gdy z przejścia korzysta pieszy,
- przejeżdżając przez przejazd dla rowerzystów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, które powinny
zachować szczególną ostrożność i ustąpić mu przejazdu,
- korzystając z przejścia dla pieszych, ma obowiązek przeprowadzić rower,
- w sytuacji gdy wzdłuż drogi nie prowadzi droga rowerowa, kierując jednośladem powinno poruszać się po poboczu,
- skręcając w prawo powinno zbliżyć się do prawej krawędzi, natomiast skręcając w lewo do środka jezdni lub lewej krawędzi
w przypadku drogi jednokierunkowej,
- zamiar skrętu powinno sygnalizować wyciągnięciem ręki, po uprzednim upewnieniu się, że nie zagraża mu żadne
niebezpieczeństwo,
- powinno używać kasku i ochraniaczy, aby uchronić się podczas upadku.
Koniec wakacji i zbliżająca się wielkimi krokami jesień to czas gdy rano słońce wstaje coraz później, a wieczorem zachodzi
coraz wcześniej. W tym okresie poziom bezpieczeństwa naszych dzieci niewątpliwie zwiększymy zaopatrując je w elementy
odblaskowe. Nawet najmniejszy odblask zamieszczony w sposób widoczny na odzieży lub rowerze spowoduje, że kierowcy
będą mieli więcej czasu na reakcję i możliwość ominięcia naszego dziecka na drodze.
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