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OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY DZIEŃ ODBLASKÓW
W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem” 1 października 2019 roku Biuro Ruchu
Drogowego Komendy Głównej Policji już po raz kolejny realizuje działania proﬁlaktyczne skierowane
do pieszych.
Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie jest ono organizowane każdego
roku. W Polsce po raz pierwszy „Dzień Odblasków” został przeprowadzony w 2016 roku
w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na
poziomie krajowym w 2016 roku. Inicjatorem działania była Komenda Główna Policji.
Celem akcji jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów
odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale
również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych
odcinkach dróg.
Noszenie odblasków ma duże znaczenie jesienią i zimą. Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgła, opady deszczu
ze śniegiem nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych.
Materiały odblaskowe działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła. Pamiętajmy zatem, że prawidłowo noszone
odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były zauważalne dla
kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Widząc z daleka święcący punkt kierowca ma więcej czasu
na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.
Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest
obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
Przestrzegajmy tego obowiązku. A nawet więcej: używajmy elementów odblaskowych zarówno w obszarze niezabudowanym,
jak i zabudowanym. Nośmy je o zmroku, w nocy i w dzień.
O tym właśnie policjanci ruchu drogowego przypominają szczególnie podczas prowadzonych działań proﬁlaktycznych pn.
Świeć Przykładem!
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