POLICJA LUBELSKA
http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/85667,KWP-Wspolna-inicjatywa-Policji-i-Paraﬁi-pw-Sw-Jozefa-w-Lublinie-w-S
wiatowy-Dzie.html
2019-09-21, 06:38

KWP: WSPÓLNA INICJATYWA POLICJI I PARAFII P.W. ŚW.
JÓZEFA W LUBLINIE W ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH
WYPADKÓW DROGOWYCH
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie gościli dziś w paraﬁi p.w. Św. Józefa w
Lublinie. Z okazji Światowego Dnia Pamięci o Oﬁarach Wypadków Drogowych mundurowi wspólnie z
księżmi z paraﬁi zachęcali do dbania o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Ten wyjątkowy dzień to nie tylko sposobność do uczczenia pamięci oﬁar wypadków i wsparcia ich bliskich ale również okazja,
by zaapelować do kierowców i pieszych o odpowiedzialne i przemyślane zachowania na drodze. Policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego KWP w Lublinie spotkali się dziś z mieszkańcami Paraﬁi pw. Św. Józefa w Lublinie. Stróże prawa propagowali
bezpieczne zachowania, mówiąc, jak wiele zależy od własnej postawy uczestnika ruchu drogowego.

Celem akcji jest uzmysłowienie wszystkim na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą lekkomyślne zachowania zarówno
kierujących oraz pieszych. Mundurowi przypominali pieszym nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania
elementów odblaskowych.

Noszenie elementów odblaskowych jest bardzo ważne, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy na drogach nawet w
dzień panuje niedostateczna widoczność. Jeśli osoba jest słabo widoczna na drodze, łatwiej może zostać potrącona przez
samochód. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych. Nieoświetlone
drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami
zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń
drogowych. Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających samochodach zapominając, że auta nie da
się zatrzymać w miejscu. Często też piesi nie zdają sobie sprawy, że są mało widoczni na drodze. Warto przypomnieć, że po
zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast
osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe
metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich
umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców –
wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Nawet niewielki element odblaskowy na ubraniu, plecaku, torbie może uratować zdrowie i życie!
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