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Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi i rowerzyści to grupa szczególnie
zagrożona, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Wcześnie zapadający zmrok, opady
atmosferyczne, a często pochmurne i mgliste dni, gdy widoczność bardzo spada, to czynniki
potęgujące zagrożenie. Łatwo wówczas o potrącenie pieszego czy zderzenie z rowerzystą.

Czynniki atmosferyczne mogą się w znacznym sposób przyczynić do tragedii, jednak każdy uczestnik ruchu drogowego
może ograniczyć ryzyko. Wystarczy pamiętać o pewnych zasadach i przepisach oraz zadbać o to, by być widocznym
dla innych uczestników ruchu i co chyba najważniejsze, zachować zdrowy rozsądek i pokorę.
Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, nagłe wchodzenie na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym
świetle lub w miejscach niedozwolonych -- to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do
tragedii - śmierci pieszego. Podobnie jak sytuacje, gdy pieszy porusza się nieoświetloną drogą nie używając odblasków.
Pieszy, który ma na sobie ubranie w szaro-czarnych kolorach i nie używa elementów odblaskowych, dostrzegany jest
przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Czasem nawet może nie zostać zauważony do chwili, gdy już dochodzi do
wypadku. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie - zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupy z
elementami odblaskowymi, zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Dopilnujmy również aby dzieci nosiły
odblaski. Obowiązek ich używania Prawo o Ruchu Drogowym nakłada na pieszych, którzy poruszają się poza obszarem
zabudowanym, ale chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że warto ich używać wszędzie.

Te same zasady dotyczą rowerzystów, których mimo późnej jesieni wciąż spotyka się na drogach. Niejednokrotnie
poruszają się rowerami, które w żaden sposób nie są oświetlone a przecież przepisy w jasny sposób określają w jakie
oświetlenie powinien być wyposażony pojazd, jakim jest rower:
światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt)
światło barwy białej lub żółtej świecące ciągle lub migające z przodu roweru

światło barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt) świecące ciągle lub migające
Warto też założyć odblaskową kamizelkę i przyjąć zasadę, że im więcej oświetlenia, tym wzrasta moje bezpieczeństwo.
Nie mniejsze znaczenie ma zachowanie kierujących. Bardzo ważne jest by zbliżając się do przejścia dla pieszych
zachować szczególną ostrożność. Jest to obowiązek, który o tej porze roku nabiera jeszcze większego znaczenia. Gdy
po zmroku, podczas opadów czy mgły kierujący samochodem może mieć duży problem by zauważyć ubranego w
ciemne kolory pieszego.
Mając na uwadze duże zagrożenie pieszych policjanci ruchu drogowego będą zwracali szczególną uwagę na zachowania
kierowców w stosunku do pieszych ale też bacznie będą się przyglądać czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu
drogowego.
Apelujemy do pieszych aby w tych niebezpiecznych miesiącach dbali o swoje bezpieczeństwo.
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