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KIEROWCY I PIESI! JESIENIĄ SZCZEGÓLNIE UWAŻAJMY NA
DRODZE!
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Jesień to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Policyjne statystyki wskazują, że
najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku. W tym czasie 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, mgły, opady deszczu, śliska nawierzchnia,
to czynniki negatywnie wpływające na bezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do wszystkich,
zarówno do kierowców, rowerzystów, motocyklistów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej
ostrożności i rozwagi.
Od kilku dni nasze kalendarze nieubłagalnie wskazują początek jesieni. Oczywiście, ta pora roku ma wiele zalet, nie da
się jednak ukryć, że jest to również początek wymagającego okresu dla kierowców.
Poranne mgły czy też wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia też nie
sprzyjają kierującym. Dodatkowym utrudnieniem są często leżące na jezdni liście - w takich warunkach droga
hamowania może niebezpiecznie się wydłużyć, a w skrajnych przypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie
zapanować nad samochodem. W okresie jesiennym jezdnie mogą być już przymrożone, a w związku z tym śliskie, a w
takich sytuacjach koła łatwo tracą przyczepność. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt
może być bardzo niebezpieczne. Szczególnie uważać trzeba w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów
i zbiorników wodnych - jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu
przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem
może nie wyhamować.
Zmiana aury wymusza na kierowcach zmianę techniki prowadzenia pojazdu oraz dostosowanie prędkości do panujących
warunków drogowych – niestety wielu z nich zdaje się o tym zapominać. Przypominamy, że przekraczanie
dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, to jedne z
najczęstszych przyczyn wypadków jesienią. Jeżeli jest mgła lub intensywne opady deszczu oraz duże natężenie ruchu
na drodze - należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze. Pamiętajmy – prędkość
dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość BEZPIECZNĄ! Należy również pamiętać o właściwym i zgodnym z
przepisami używaniu świateł przeciwmgłowych i świateł do jazdy dziennej.
Okres ten jest również niebezpieczny dla kierujących motocyklami, którzy coraz częściej korzystają ze swoich maszyn
do późnej jesieni, a nawet przez cały rok. Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływają na zmniejszenie przyczepności
opon do asfaltu i nawet z pozoru niegroźny upadek przy próbie gwałtownego hamowania może skończyć się tragicznie
Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na
przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na
przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie. Apelujemy również, aby w trosce o
własne bezpieczeństwo nosić elementy odblaskowe.

