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NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA POLICJI
Policjanci ruchu drogowego 2 października 2019 roku w całym kraju przeprowadzą działania pn.
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mimo iż nadrzędnym celem działań jest troska o
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie
niezgodne z prawem.
W ramach realizowanych już po raz dziesiąty w tym roku działań o zasięgu
ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierujących
samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów, obejmując szczególnym
nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych
jest największe. Szczególną opieką zostaną objęte przejścia dla pieszych oraz
przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych drogach, oraz takie, na których
doszło do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić
pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na
którą wjeżdża.
Zasada szczególnej ostrożności i obowiązek ustąpienia pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dotyczy
również kierującego pojazdem zbliżającym się do przejazdu dla rowerzystów. Ponadto, gdy skręca w drogę poprzeczną jest
zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla
rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
Apelujemy także do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów
odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych
drogach, także w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność
pieszego / rowerzysty, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.
Ponadto, ze względu na porę roku, dni stają się coraz krótsze. Dodatkowo nadchodząca zmiana czasu na zimowy spowoduje,
że wcześniej będzie robić się ciemno. Dlatego też szczególnie w okresie jesienno-zimowym należy zadbać o bycie widocznym
na drodze.
Pamiętajmy!
Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także
naszego bezpieczeństwa.
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