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POLICJANCI APELUJĄ, BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
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Wakacje dobiegają końca. Dni stają się coraz krótsze, coraz szybciej zapada zmierzch. To
powoduje, że piesi i rowerzyści są mniej widoczni dla kierujących pojazdami. Mając na uwadze
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci apelują o używanie
kamizelek i elementów odblaskowych. Pamiętajmy również o wyposażeniu roweru w światła.
Przypominamy, że od 31sierpnia ubiegłego roku każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla
kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat w wysokości do 100 zł.

Wakacje dobiegają końca. Dni stają się coraz krótsze, dlatego rowerzyści i piesi powinni zadbać o swoje
bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że w czasie ograniczonej widoczności, gdy pieszy lub rowerzysta ma na sobie ubranie w
ciemnych kolorach, a jednoślad nie jest wyposażony w oświetlenie, wówczas kierowca dostrzega go z dużym
opóźnieniem. Doskonałą formą zapewnienia sobie widoczności jest posiadanie elementów odblaskowych, które
niejednokrotnie mogą uratować nam życie. Z dniem 1 września nasze pociechy ruszą do szkoły więc wyposażmy je w
odblaski. Nawet jeden element odblaskowy na ubraniu czy plecaku zwiększa ich bezpieczeństwo.
Policjanci apelują do niechronionych uczestników ruchu drogowego o korzystanie z elementów odblaskowych.
Przypominamy, że od 31sierpnia ubiegłego roku każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu
odblaskowego grozi mandat w wysokości do 100 zł.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.Ważnie jest ich
umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów.
Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te
dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Bezpieczeństwo pieszych, podobnie jaki i rowerzystów, jest w dużej mierze uzależnione od tego czy są dobrze widoczni
dla kierujących pojazdami.
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