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ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ BEZPIECZNY
1 października odbyła się inauguracja ogólnopolskiej akcji Policji pod nazwą "Świeć przykładem". Jej
ideą jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez używanie elementów
odblaskowych. Do akcji włączyli się mundurowi z bielskiej drogówki.
W poniedziałek 1 października od wczesnych godzin porannych bielscy policjanci prowadzili działania NURD ukierunkowane
na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tego dnia przypadł również "Ogólnopolski dzień
odblasków" inaugurujący akcję, której głównym założeniem jest promowanie bezpieczeństwa pieszych przede wszystkim
przez pryzmat używania przez nich elementów odblaskowych. Policjanci w ramach tej kampanii uświadamiali pieszych jak
ważne jest używanie elementów odblaskowych w porach zmniejszonej widoczności. Zbliżająca się jesień, bardzo często
niekorzystna aura pogodowa i związane z tym jesienne przesilenie wpływa negatywnie na koncentrację kierowców i pieszych
uczestników ruchu drogowego. Piesi, zwłaszcza w porze porannej i wieczorowo-nocnej są mniej widoczni dla innych
uczestników dróg. Dlatego niezwykle ważne jest, aby używać odpowiednich elementów odblaskowych, dzięki którym są
lepiej widoczni na drodze. W ramach tej akcji policjanci wręczali także najpopularniejsze z gatunku odblasków opaski, które
można nosić na odzieży lub przypięte do bagażu podręcznego.

Podczas prowadzonych wczoraj policyjnych działaniach NURD policjanci ujawnili 136 wykroczeń w ruchu drogowym.
72 wykroczenia zostały popełnione przez kierujących pojazdami względem pieszych.
58 wykroczeń popełnili piesi użytkownicy dróg.
6 wykroczeń zostało popełnionych przez rowerzystów.
Policjanci ujawnili jednego nietrzeźwego kierującego rowerem.
Policjanci przekazali ok. 100 opasek odblaskowych.

Pamiętaj!
Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używaj elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszasz się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
Odblaski noś tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów
samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE. Brak tej informacji oznacza, że jest to gadżet w
jaskrawym kolorze, który nie spełnia wymogów technicznych.
Światło odbite elementu odblaskowego powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów.
Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak
najniżej.

Umieszczaj odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców.
Niezależnie od tego gdzie się poruszasz i o jakiej porze (w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku), w warunkach
niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, noś elementy odblaskowe.
Koniecznie zadbaj, aby dzieci i osoby starsze stosowały elementy odblaskowe we właściwy sposób.
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