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ODBLASKUJ PO ZMROKU
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Policjanci ruchu drogowego przypominają pieszym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych
przede wszystkim po zapadnięciu zmroku, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale też w obszarze
zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych drogach. Nawet najmłodsi wiedzą już jak ważne
jest bycie widocznym na drodze. Bo przecież im bardziej jesteśmy widoczni, tym bardziej jesteśmy
bezpieczni.

Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką ma kierujący czy pasażer samochodu. Pieszy jest
niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Dlatego
tak ważna staje się jego widoczność na drodze. Jak wynika z analiz, po zmroku, pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Zakładając, że minimalna droga zatrzymania
samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów, a przy prędkości 90 km/godz. – 90 metrów,
kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe staje
się widoczna nawet z odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego
manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego, bądź gdy zaistnieje taka potrzeba, zatrzymać
pojazd.
Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie odblasku nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Prawidłowo
noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych
i były widoczne dla kierującego. To widoczność decyduje o czasie reakcji kierującego, drodze hamowania a tym samym
o naszym bezpieczeństwie.
Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, natomiast pamietajmy, że każdy pieszy poruszający się po zmroku poza
terenem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych i za niestosowanie się do tych przepisów
grozi mandat od 20 do 500 zł. Ale nie o mandat tu chodzi, tylko o Nasze BEZPIECZEŃSTWO!

Film odBLASKuj po zmroku
Opis ﬁlmu: FILM PREZENTUJĄCY SKACZĄCE DZIECKO Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik odBLASKuj po zmroku (format mp4 - rozmiar 9.51 MB)

