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JESIENIĄ ŚWIEĆ PRZYKŁADEM. BĄDŹ WIDOCZNY NA
DRODZE
Data publikacji 14.11.2022

Policjanci przypominają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa. Jesienią, kiedy wcześniej zapada zmrok, a zmienne warunki atmosferyczne
ograniczają widoczność na drodze apelują do pieszych i rowerzystów o szczególną ostrożność i w
celu poprawy ich bezpieczeństwa rozdają odblaski.
Opady deszczu, mgła, wcześnie zapadający zmrok, mokra, często pokryta liśćmi, a przy tym śliska jezdnia to czynniki
pogarszające warunki drogowe. Jedne powodują duże ograniczenie widoczności, drugie zaś zdecydowanie wydłużają
drogę hamowania. Dlatego tak ważne jest, by uczestnicy ruchu drogowego pamiętali o przestrzeganiu podstawowych
zasad bezpieczeństwa.
Każdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego powinien zadbać w tym okresie o swoje bezpieczeństwo i widoczność
na drodze. Zgodnie z art. 11 prd pieszy poruszający się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym jest
zobowiązany używać elementów odblaskowych, jednak dla własnego bezpieczeństwa odblaski powinniśmy nosić na
każdej drodze, zawsze o każdej porze dnia.
Pamiętaj, że samochód, poruszający się po drodze po zmroku z włączonymi światłami mijania oświetla około 40 m
jezdni. Natomiast droga hamowania pojazdu, poruszającego się z prędkością 90 km/h to około 50 m. Pieszy, który nie
jest wyposażony w odblaski jest widoczny dla kierowcy dopiero z odległości około 25 m. To zdecydowanie za mała
odległość, by kierowca zdążył wykonać manewr ominięcia pieszego lub tym bardziej zatrzymania pojazdu. Dlatego
podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pieszego na drodze powinna być jego widoczność, która wzrasta wraz z
powierzchnią elementów odblaskowych:
pieszy ubrany w ciemne spodnie i ciemną bluzę widoczny jest z odległości około 25 m;
pieszy ubrany w jasną odzież widoczny jest z odległości około 35 m;
pieszy ubrany w odzież z elementami odblaskowymi lub w kamizelkę odblaskową widoczny jest z odległości 150
m, a nawet 300 m.
O bezpieczeństwie z mieszkańcami naszego miasta i powiatu codziennie rozmawiają policjanci z częstochowskiej
drogówki – podczas prelekcji w szkołach oraz podczas działań na drodze.
Daj się zauważyć! Noś odblaski!

