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ODBLASKI? BIORĘ W CIEMNO!
Sokólscy policjanci rozpoczynają działania profilaktyczno – edukacyjne pn. „Odblaski? Biorę w
ciemno!”. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach niechronionych uczestników ruchu
drogowego poprzez promowanie noszenia elementów odblaskowych. W ramach akcji mundurowi
będą między innymi przypominać pieszym o obowiązku noszenia odblasków po zmroku na drogach
poza obszarem zabudowanym oraz zachęcać do korzystania z tych elementów także na terenie
miasta. Zwrócą również szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierowców wobec pieszych.
W celu przeciwdziałania zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych
uczestników podczas nadchodzącego okresu jesienno – zimowego, policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego sokólskiej komendy rozpoczynają akcję
profilaktyczno - edukacyjną pn. „Odblaski? Biorę w ciemno!”. Działania mają za
zadanie zwrócić uwagę niechronionych uczestników ruchu drogowego na to,
jak ważna jest poprawa własnego bezpieczeństwa, poprzez używanie
elementów odblaskowych.
Policjanci przypominają, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza
się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek mieć
element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy
bez odblasków idący poboczem lub skrajem drogi, zwłaszcza przy
niekorzystnych warunkach drogowych, jest niewidoczny. Kierowca najczęściej
nie ma wtedy szans, aby zatrzymać samochód i uniknąć wypadku. Zmiana
przepisów spowodowała, że za brak elementów odblaskowych grozi mandat w
wysokości od 20 do 100 złotych.
Funkcjonariusze zachęcają do korzystania z tych elementów także na terenie miasta. Podkreślają, że noszenie
odblasków w miejscu widocznym dla kierowcy podnosi bezpieczeństwo pieszego na drodze w każdych
warunkach. Ponadto, apelują do kierowców o rozwagę i ostrożną jazdę w pobliżu skrzyżowań i przejść dla
pieszych. Podkreślają, że kierowca ma obowiązek zachować w tych miejscach szczególną ostrożność, aby nie
dochodziło do wypadków drogowych z udziałem pieszych. Powinien on pamiętać o tym, że warunki na drodze
wymagają dostosowania do nich odpowiedniej prędkości. Musi zdawać sobie również sprawę z tego, że samochód
nie zatrzyma się w miejscu, a przy nadmiernej prędkości na reakcję w ostatnim momencie może być już za
późno.
Pamiętajmy! Nie traktujmy obowiązku noszenia elementów odblaskowych jedynie jako kolejnego
przepisu, do którego należy się stosować. Używanie odblasków w warunkach ograniczonej
widoczności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, ponieważ pozwala kierującemu

pojazdem dostrzec pieszego z dużej odległości i bezpiecznie go ominąć. Bądźmy widoczni na drodze,
a nosząc odblaski - promujmy modę na bezpieczeństwo. Także w mieście.
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –
www.sokolka.policja.gov.pl
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