Policja radzi, jak się zachować w ekstremalnych warunkach
Złe warunki atmosferyczne - opady deszczu, śniegu z deszczem i brak ostrożności mogą być przyczyną wypadków

Pamiętajmy!
Padający śnieg/ śnieg z deszczem oraz przymrozki sprawiają, że droga jest śliska czyli droga hamowania auta znacząco się
wydłuża. Wtedy kierujący nie zdąży natychmiast zatrzymać samochód. Ponadto towarzysząca opadom śliska nawierzchnia jezdni
sprzyja stłuczkom i potrąceniom.
Codziennie każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, z tym że te role zmieniają się raz jesteśmy kierującym innym razem
pieszym czy rowerzystą. To od nas samych zależy czy na drodze będzie bezpiecznie. Nieważne czy jedziemy samochodem,
rowerem czy też idziemy, zawsze jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.
Podczas opadów śniegu/śniegu z deszczem, występującej mgły piesi powinni szczególnie uważać.
W sytuacji gdy
samochód uderzy w pieszego to on odniesie największe obrażenia. Dlatego lekkomyślnością jest wbieganie na jezdnię, nagłe
wejście tuż przed nadjeżdżający samochód czy przechodzenie lub przebieganie przez przejście na czerwonym świetle. Niestety
takie sytuacje często prowadzą do tragedii.
Kierowco pamiętaj:
dostosuj styl jazdy do zmieniających się warunków atmosferycznych,
dbaj o stan techniczny swojego auta, sprawne wycieraczki i światła to podstawowe wyposażenie wpływające na dobrą
widoczność,
z wyprzedzeniem sygnalizuj innym kierującym planowane manewry,
zachowaj większą czyli bezpieczniejszą odległość od aut jadących przed Tobą,
zwolnij, nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych,
nie zapominaj o jeździe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i obowiązującemu oznakowaniu,
bezwzględnie zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa,
nie rozmawiaj podczas kierowania autem przez telefon komórkowy który rozprasza Twoją całą uwagę, używaj zestawu
głośnomówiącego,
absolutnie nigdy nie kieruj samochodem po wypiciu alkoholu to że, lepiej czujesz się następnego dnia nie znaczy, że nie
masz alkoholu w organizmie,
omiń lub zwolnij przed kałużą na jezdni gdy zauważysz idącego chodnikiem pieszego, taki „kałużowy prysznic” to żadna
przyjemność,
przejeżdżając drogą oznaczoną znakiem ostrzegawczym A-18b "Zwierzęta dzikie" zwolnij, nagłe uderzenie w
przebiegającą sarnę czy dzika może skończyć się tragicznie
Piesi powinni pamiętać:
przechodź tylko na wyznaczonych przejściach dla pieszych,
przed wejściem na przejście sprawdź czy nie nadjeżdża auto,

absolutnie nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, nie wychodź nagle na ulicę zza zaparkowanych samochodu i innych
przeszkód, wtedy jesteś mniej widoczny dla kierujących,
poza obszarem miejskim idź poboczem po lewej stronie drogi, noś elementy odblaskowe to poprawi Twoją widoczność i
bezpieczeństwo.
Rowerzysto pamiętaj:
o obowiązkowemu wyposażeniu roweru czyli światłach przednich i tylnych, używaj ich podczas jazdy zwłaszcza w
godzinach wieczorowo-nocnych,
odblaski w formie kamizelki lub elementów przyszytych do ubrania dodatkowo poprawią Twoje bezpieczeństwo na drodze,
będziesz widoczny dla kierujących z większej odległości.
W trosce o własne bezpieczeństwo i innych apelujemy do kierujących autem, rowerzystów i pieszych o zachowanie ostrożności
gdy na drodze panują trudne warunki pogodowe.
Info: KPP w Ciechanowie
BTW
Dodana: 28 listopad 2018 15:35

Zmodyfikowana: 28 listopad 2018 15:35

© 2020. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

