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Jesień to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. W tym okresie warunki na
drodze robią się bardzo zmienne i niebezpieczne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych,
którzy stają się mniej widoczni na drodze. Szybko zapadający zmrok, opady deszczu, śliska
nawierzchnia, to czynniki negatywnie wpływające na bezpieczeństwo. Zadbajmy więc, aby okres
jesienny był przede wszystkim bezpieczny...
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. Zwiększoną czujność zachować należy w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i
zbiorników wodnych - jezdnia może tam być szczególnie śliska. Właśnie w tym okresie warto skontrolować stan
ogumienia w samochodzie (głębokość bieżnika i prawidłowe ciśnienie w oponach) oraz jego oświetlenie (prawidłowość
ustawienia świateł mijania i drogowych). Zauważalnym problemem jest również poruszanie się na światłach do jazdy
dziennej przy zmniejszonej przejrzystości powietrza. Zamiast często używanego przełączenia “auto”, kierujący powinien
ręcznie włączyć światła mijania.

Okres jesienno – zimowy charakteryzuje się także koniecznością zmniejszenia prędkości z jednoczesnym zwiększeniem
odległości od pojazdu poprzedzającego. Pamiętajmy – prędkość dopuszczalna, nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!
Szczególny apel kierujemy również do pieszych, którzy powinni pamiętać, by nie wchodzić bezpośrednio przed
nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Każdy pieszy i
rowerzysta powinien mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo i zadbać o to, aby być widocznym. Latarka, kamizelka lub
jakikolwiek element odblaskowy sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze, będzie lepiej widoczny dla
nadjeżdżającego kierowcy. Dlatego też pieszych i rowerzystów zachęcamy do noszenia odblasków w porze od
zmierzchu do świtu bez względu na to, czy znajdują się na leśnym odcinku drogi, czy też w centrum miasta. Dzięki
temu kierowcy zyskują cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Kierowco samochodu, jednośladu przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, w tym:
Dostosuj prędkość do warunków na drodze
Dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Jedź z prędkością
zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków na drodze, a w szczególności: rzeźby
terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Utrzymuj odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego
pojazdu.
Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na przejściu

Pieszy uczestniku ruchu drogowego:
Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo
nie można z niego korzystać, możesz korzystać z jezdni, idź najbliżej jej krawędzi i ustępuj miejsca
nadjeżdżającemu pojazdowi. Korzystając z pobocza lub jezdni, chodź lewą stroną drogi.
Świeć przykładem - noś odblaski – bądź widoczny
Noś odblaski w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla
kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).
Zadbaj o bezpieczeństwo!
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed
jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
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