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WAKACYJNE PODRÓŻE - MAŁE I DUŻE
Wakacje to czas urlopów i odpoczynku. Dodatkowo upalne dni osłabiają czujność i spostrzegawczość.
Jednak od bezpieczeństwa na drogach nie ma wakacji i odpoczynku. Należy pamiętać, że po drogach
wciąż poruszają się samochody, motocykle, rowery i osoby piesze. Wszyscy muszą wciąż
zachowywać ostrożność. Niezależnie od tego czy są po, w trakcie, czy przed wypoczynkiem, nie
mogą zapominać o przepisach i kulturze na drogach.
WAKACYJNE WYJAZDY
Przed każdym wyjazdem w długą drogę należy odpowiednio zaplanować podróż. Pakując bagaż i sprawdzając wszystkie
niebędne asortymenty wakacyjne, trzeba odpowiednio rozplanować umieszczenie bagaży w pojeździe. Z pewnością
nierozsądnym będzie "wrzucanie" walizek i toreb do samochodu. Muszą być umieszczone w bagażniku i to w taki sposób,
aby nie mogły się przemieszczać. "Latający" po samochodzie bagaż może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób nim
podróżujących.
Nie mniej ważnym elementem przygotowania wyjazdu jest odpowiednie przygotowanie kierowcy. Zaplanowanie trasy,
postoje na posiłki i odpoczynek, czas przejazdu uwzględniający ewentualne utrudnienia w ruchu - tym wszystkim musi się
zająć kierowca przed wyruszeniem, a nie już w trakcie odbywania trasy. Pozwoli to na zniwelowanie ewentualnego stresu za
kierownicą. Oczywiście przed wyjazdem obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków działających podobnie do
alkoholu. Jeżeli kierujący zażywa jakieś leki, powinien sprawdzić w ulotce bądź skonsultować się z lekarzem, czy nie wpłyną
na zdolność prowadzenia pojazdu.
Odpowiednio wczesne sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, to możliwość usunięcia wszelkich usterek przed wyjazdem.
Należy sprawdzić: opony, płyn hamulcowy, wycieraczki, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, światła. To podstawa. Poza
tym wszystko, co budzi wątpliwości użytkowników pojazdów, powinno zostać sprawdzone, aby w czasie drogi nie było
konieczności np. korzystania z pomocy drogowej.
WAKACJE W MIEŚCIE
Należy pamiętać, że pomimo wakacji, w mieście cały czas odbywa się ruch. Wakacyjny "luz" nie obowiązuje na drogach.
Kierowcy muszą zwracać baczniejszą uwagę na pieszych, którzy mogą być np. osłabieni upałem. Drogami porusza się więcej
wycieczkowiczów zajętych oglądaniem zabytków i nie zwracających tak bacznej uwagi na pojazdy. To wszystko nie zwalnia
oczywiście pieszych od stosowania się do przepisów i zdrowego rozsądku.
Ciepłe i słoneczne dni to zwiększona aktywność motocyklistów i rowerzystów. Oni również nie mogą zapominać o zasadach
bezpiecznego poruszania się po drogach i zwracania uwagi na innych użytkowników dróg.
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