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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW - TO
NASZ CEL!
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, to jeden z celów jaki postawili sobie policjanci
drogówki. Dlatego też w trosce o nich, funkcjonariusze już od rana rozpoczęli działania
kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których obserwują
w jakim zakresie piesi, rowerzyści i kierowcy przestrzegają przepisów.
Policjanci krośnieńskiej drogówki, we wtorek (4 września) już od wczesnych godzin porannych przyglądają się zachowaniu
kierowców, pieszych i rowerzystów na drodze. Szczególnym nadzorem objęte są przejścia przez drogę o dużym natężeniu
ruchu, miejsca w których doszło do potrąceń pieszych oraz rejony szkół. Mundurowi podczas patrolowania ulic szczególną
uwagę zwracają na relacje kierowca-pieszy i obserwują czy kierowcy zbliżając się do przejścia dla pieszych zwalniają
prędkość, czy ustępują pierwszeństwa pieszym na wyznaczonym przejściu oraz czy parkują samochód w sposób zgodny z
przepisami, umożliwiający swobodne przejście. Czasami zdarza się, że kierowca w lekceważący sposób podchodzi do
pieszego, zapominając, że po wyjściu z pojazdu, też się nim staje. Zapomina, że pieszy w zderzeniu z autem jest bez szans.
Dlatego tak ważne jest żeby zawsze jeździć zgodnie z przepisami i stosować zasadę wzajemnego szacunku na drodze. Mając
na względzie, że podczas zdarzeń, nie zawsze wina leży po stronie kierowcy, policjanci kontrolują także zachowania pieszych.
W szczególności obserwują sposób przechodzenia przez jezdnię, czy zachowują ostrożność, nie wbiegają pod nadjeżdżający
pojazd, są skupieni na tym co dzieje się na drodze oraz czy dostosowują się do sygnalizacji świetlnej. Poza kontrolą,
policjanci wręczają kierowcom i pieszym ulotki propagujące bezpieczne zachowania na drodze w ramach akcji „Patrz i
Słuchaj”, w szczególności przypominające o zagrożeniach wynikających z prowadzenia rozmowy przez telefon bądź
słuchania głośnej muzyki podczas przechodzenia przez jezdnię. W trakcie dzisiejszych działań, nie zapominamy również o
rowerzystach, motorowerzystach i motocyklistach, których jest coraz więcej na drogach. Apelują także o noszenie
odblaskowej odzieży, która będzie widoczna dla kierowców. Pamiętajmy, że ubierając się na ciemno i nie mając na sobie
żadnych elementów odblaskowych stajemy się niewidoczni dla innych. To, że my widzimy światła nadjeżdżającego pojazdu
nie oznacza wcale, że jesteśmy widoczni dla kierowcy. Dlatego też, zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i nie doprowadzajmy
do sytuacji, w której kierowca zmuszony jest gwałtownie hamować. Czasami może być już za późno. Przypominamy także
wszystkim poruszającym się po zmierzchu poza terenem zabudowanym, o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w
sposób widoczny dla kierowcy. Brak odblasków może skutkować mandatem.
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