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wcze�niej zapada zmierzch, cz�iej pada deszcz, a rano d�ugo utrzymuje si�mg�a. Te
zjawiska powoduj�, �e u�ytkownicy dr�, g�ownie piesi i rowerzy�ci, s� mniej widoczni, a
tym samym bardziej ni� o innej porze roku nara�eni s� na potr�cenia czy przejechanie przez
pojazdy. Problem ten w du�ej mierze dotyczy mieszka�� wsi, kt�zy cz�to poruszaj� si�po
w�skich, nieo�wietlonych drogach, bez chodnik� i utwardzonych poboczy, po kt�ych r�nie�
przemieszczaj� si�nieo�wietlone lub niewystarczaj�co o�wietlone ci�gniki sprz�ne z
maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp. Dla pieszych poruszanie si�po zmroku poza
terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie si�w ciemno�ci, a dla kierowc�
zupe�nie nieprzewidywalne okoliczno�ci ? np.: nag�e pojawienie si�na poboczu lub skraju
jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu. </p> <p><br /></p> <p>Pieszy widzi pojazd z
odleg�o�ci 1000 metr� i zak�ada, �e jest r�nie� widziany przez
kierowc�nadje�d�aj�cego pojazdu. Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna
jest noc� w �wietle reflektor� dopiero z odleg�o�ci 20-30 metr�.</p> <p>Samoch�
poruszaj�cy si�z dozwolon� poza terenem zabudowanym pr�ko�ci� 90 km/h, pokonuje w
ci�gu jednej sekundy 25 metr�. Szansa na podj�ie przez kierowc�pr�y omini�ia pieszego
jest wi� bliska zeru. Pieszy zaopatrzony w odblaski jest natomiast widoczny z odleg�o�ci
130-150 metr�. Te dodatkowe metry pozwalaj� kierowcy wyhamowa�i bezpiecznie
omin��pieszego. Kierowca zyskuje sze��cennych sekund na reakcj�? hamowanie lub
skr�enie kierownic�. Sze��sekund, kt�e decyduj� o zdrowiu i �yciu pieszego i kierowcy
pojazdu!</p> <p>W celu ograniczenia liczby wypadk� z udzia�em pieszych uchwalono
przepisy, kt�e od 31 sierpnia 2014 roku nak�adaj� na osoby znajduj�ce si�po zmroku na
drogach poza terenem zabudowanym obowi�zek posiadania w widocznym miejscu element�
odblaskowych. Noc� nie musz� nosi�odblask� osoby id�ce po chodniku lub drodze
przeznaczonej wy��cznie dla pieszych, a tak�e poruszaj�cy si�w strefie zamieszkania.</p>
<p>Elementami odblaskowymi mog� by�przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki
oraz smycze. Wa�ne jest miejsce ich umieszczenia: tzw. odblaski zaleca si�umieszcza�na
wysoko�ci kolan, d�oni, w okolicy �rodka klatki piersiowej i plec� ? w�czas b�ziemy
mie�pewno�� �e s� dobrze widoczne dla innych uczestnik� ruchu drogowego. Osoby nie
przestrzegaj�ce tych przepis� mog� zosta�ukarane mandatem. Brak odblask� u
poszkodowanego mo�e by�r�nie� uznany za przyczynienie si�do zaistnienia wypadku,
stanowi�pow� niewyp�acenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.</p> <p>Nie tylko
gro�ba kary, ale przede wszystkim troska o w�asne bezpiecze�two i zdrowie powinna
sk�ania�do zakupu odblask� i ubra�z elementami odblaskowymi. Koszt ich zakupu to kilka
z�otych. Produkty te s� dost�ne w wielu sklepach. Maj� ciekawe kolory, kszta�ty i formy, co
zach�a do zakupu i stosowania.</p> <p><br /></p> <p>W celu ograniczenia ryzyka wypadku
w okresie jesiennym, piesi, poza noszeniem odblask�, powinni r�nie�
przestrzega�nast�uj�cych zasad:</p> <p>? porusza�si�poza terenem zabudowanym
prawid�ow�, lew� stron� drogi, by widzie�nadje�d�aj�cy pojazd,</p> <p>?
przechodzi�przez jezdni�w miejscach do tego przeznaczonych, a je�eli takich brakuje ? w
miejscu o dobrej widoczno�ci,</p> <p>? upewni�si�przed wej�ciem na jezdni� �e nic im nie
zagra�a i �e nie b�� stanowili zagro�enia dla innych u�ytkownik� dr�,</p> <p>? nie
wbiega�raptownie na jezdni�</p> <p>? nie przechodzi�przez jezdni�w miejscu, gdzie s�
barierki, �a�uchy, p�otki i siatki oddzielaj�ce jezdni�</p> <p>? nie wychodzi�na jezdni�zza
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stoj�cego pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj�cej widoczno��</p> <p>? nie
przechodzi�przez jezdni�na ukos.</p> <p><br /></p> <p>Kierowcy natomiast powinni
pami�a�o poruszaniu si�z dozwolon�, dostosowan� do warunk� na drodze pr�ko�ci�,
zachowaniu szczeg�nej ostro�no�ci przy zje�d�aniu na pobocze w porze wieczorowej i
nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu si�przed przej�ciem dla pieszych, niewyprzedzaniu innych
pojazd� na przej�ciach dla pieszych.</p> <p>Cho�mamy prawo oczekiwa�od innych
uczestnik� ruchu drogowego, �e b�� przestrzegali przepis� w ruchu drogowym, to niemal
ka�dego dnia s�yszymy o kierowcach poruszaj�cych si�po drogach publicznych z nadmiern�
pr�ko�ci�, pod wp�ywem alkoholu lub innych �rodk� o podobnym dzia�aniu, niesprawnymi
pojazdami itd. Warto wi� pami�a�o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w stosunku
do innych uczestnik� ruchu, szczeg�nie gdy zachowuj� si�nieprawid�owo b�d� ich cechy
osobiste (np. wiek, niepe�nosprawno�� lub nietrze�wo��wskazuj� na
mo�liwo��zachowania zagra�aj�cego bezpiecze�twu na drodze.</p> <p><br /></p>
<p>Nie b�d�my te� oboj�ni na to co dzieje si�wok� Wielu tragediom mo�na zapobiec
reaguj�c odpowiednio wcze�nie!</p> <p><br /></p> <p style="text-align: right;"
mce_style="text-align: right;"><i>Informacja przekazana za po�rednictwem OR KRUS w
Bydgoszczy</i></p> <p><br /></p>
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