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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH MA BYĆ AZYLEM BEZPIECZEŃSTWA,
A NIE MIEJSCEM ŚMIERCI
Policjanci z Piaseczna ponownie apelują do kierowców o ostrożność, rozwagę i „zdjęcie nogi z gazu”.
Konsekwencje wypadków zawsze są tragiczne, a przyczyny...powtarzalne. Gdybym jechał wolniej,
gdybym się obejrzał, gdybym nie rozmawiał przez telefon...Było przed 19.00 gdy na przejściu dla
pieszych na krajowej „7” zakończyło się czyjeś życie.
Przejście dla pieszych jest miejscem szczególnym, powinno być dla pieszych swoistym
azylem bezpieczeństwa. Tutaj pierwszeństwo ma pieszy znajdujący się na przejściu.
Jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez
kierowców. Kolejnym tragicznym tego przykładem jest wczorajszy wypadek w
miejscowości Grzędy na drodze krajowej numer 7. Przed godziną 19.00 jadący od
strony Grójca kierowca volkswagena włączając się do ruchu śmiertelnie potracił 61letniego pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zmarł w fot.piasecznonews
wyniku odniesionych obrażeń. Policjanci po raz kolejny apelują zarówno do kierowców,
jak i pieszych o ostrożność i rozwagę.
Przypominamy, że praktyka jak i przepisy wskazują, że piesi zawsze powinni zachować szczególną ostrożność na przejściu.
Przede wszystkim po to, by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje przepis, który zabrania
pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Osoba piesza musi więc ocenić, czy wchodząc na
jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.
Zasada szczególnej ostrożności dotyczy także kierujących. Oni również powinni przewidywać czy zdążą zatrzymać pojazd,
jeśli pieszy znajdzie się na przejściu.
Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie także w innych sytuacjach drogowych, w szczególności kiedy poruszają się po
zmroku poza obszarem zabudowanym. W takim przypadku, pieszy widzi światła nadjeżdżającego pojazdu, ale kierowca nie
zawsze dostrzega pieszego. Obowiązek używania elementów odblaskowych podczas poruszaniu się po zmroku, po drodze
usytuowanej poza obszarem zabudowanym, ma swoje głębokie uzasadnienie, bo nawet mały element odblaskowy może
uratować życie pieszego.
Mając na uwadze zagrożenie bezpieczeństwa pieszych w okresie zimowym, Policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną
pn. „Świeć przykładem”, zachęcając pieszych do stosowania elementów odblaskowych. Warto dbać o własne
bezpieczeństwo.
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