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POLICYJNE DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU
DROGOWEGO”
Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania
kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę
bezpieczeństwa w szczególności pieszych i rowerzystów.
Najwięcej wypadków z udziałem pieszych powodują kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród
pieszych odnotowuje się w wypadkach, w których byli oni sprawcami. Stąd też Policja często apeluje do pieszych
uczestników ruchu, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest
niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.
Podczas akcji nadzorem objęte są miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe
jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Policjanci zwracają uwagę czy kierujący nie usiłują w stosunku
do pieszych stosować „prawa silniejszego”, np. wymuszać pierwszeństwo na przejściu, zwłaszcza podczas przejeżdżania na
tzw. zielonej strzałce.
Funkcjonariusze przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem
głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które
zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu. Powinni o tym pamiętać również biegacze.
Wiosną na drogi wracają rowerzyści, oni również zaliczają się do grupy niechronionych. Do większości wypadków, w których
poszkodowani są rowerzyści przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z
powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści
są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo
wykonywanego manewru skrętu.
Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie
przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko
jest to możliwe, korzystali z dróg dla rowerów. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn.
należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością, i pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.
Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą
mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierujący może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do
niebezpiecznej sytuacji na drodze. Pamiętajmy, aby na drodze zawsze uważać na innych uczestników ruchu.
Wczoraj tj. 8.04.br. Policja nie odnotowała żadnego wypadku śmiertelnego – nikt nie zginął w wypadku drogowym. Chyba
wszyscy byśmy chcieli aby każdy dzień przynosił taką statystykę wypadkową. To od nas zależy czy takie dni będą rzadkością

czy też normą.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)
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