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UWAGA, PIESZY!
Data publikacji 30.11.2011

Każdy uczestnik ruchu drogowego, bez znaczenia czy to kierowca, rowerzysta, czy pieszy,
powinien pamiętać o rozwadze. Lekkomyślne zachowanie, pośpiech, czy brak uwagi mogą
doprowadzić do poważnego wypadku. Policjanci apelują w okresie jesienno-zimowym szczególnie
do pieszych, aby ci pamiętali o swoim bezpieczeństwie!
Jesień i zima to czas kiedy zmrok zapada znacznie szybciej, kiedy warunki pogodowe mogą zmienić się w kilka chwil.
Śnieg, błoto, lód, zamiecie, złe warunki drogowe – to wszystko czeka uczestników ruchu drogowego. Dlatego w tym
okresie należy szczególnie uważać podczas poruszania się po drodze. I nie tyczy się to tylko kierowców, czy
rowerzystów. Szczególnie powinni na siebie uważać piesi.
Poruszając się po drodze, w miejscach słabo oświetlonych, pieszy powinien mieć ze sobą coś odblaskowego. Dzięki
takiemu elementowi jak kamizelka, błyszczący breloczek, czy nawet zwykła latarka będzie widoczny dla zbliżającego się
kierowcy z większej odległości. To umożliwi mu bezpieczne wyminięcie osoby poruszającej się poboczem. Przechodząc
przez jezdnię nie zapominajmy o tym, że najpierw należy upewnić się, czy nie stanowimy zagrożenia dla innych
uczestników ruchu drogowego. Także korzystanie z wyznaczonych przejść przez jezdnię nie oznacza, że pieszy może na
nie wejść nie upewniając się, czy nic nie nadjeżdża.
O tym jakie konsekwencje może mieć pośpiech, brak rozwagi i ostrożności przy przechodzeniu na drugą stronę
świadczyć może wczorajszy wypadek, który miał miejsce na warszawskich Sadach Żoliborskich. Tuż przez godziną
14.00 starszy mężczyzna, przechodząc przez tory tramwajowe, na przejściu wpadł pod nadjeżdżający skład. Na miejscu
natychmiast zjawili się strażacy, lekarze pogotowia i policjanci, którzy przystąpili do akcji ratunkowej. Mężczyzna znalazł
się pod tramwajem, dlatego aby go wydostać strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Prosto z miejsca
zdarzenia ranny traﬁł do szpitala. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP wyjaśniają dokładne okoliczności
zdarzenia. Być może do tego wypadku by nie doszło, gdyby mężczyzna przechodzący na drugą stronę torów bardziej
uważał.
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