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NOŚ ODBLASKI- BĄDŹ WIDOCZNY!
Już od 31 sierpnia każdy pieszy, bez względu na wiek, poruszając się po
zmroku poza obszarem zabudowanym będzie musiał używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu w
przypadku, kiedy będzie poruszał się poza chodnikiem. Sokólscy mundurowi,
rozdając odblaski niechronionym uczestnikom ruchu, informują o tych
zmianach oraz przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się pieszo.
W związku z wejściem w życie nowych przepisów sokólscy funkcjonariusze już od kilku
dni prowadzą wzmożone działania, mające na celu informowanie pieszych
poruszających się zwłaszcza po zmroku, o nowych przepisach. Mundurowi rozdawali
jednocześnie odblaskowe elementy zaznaczając, że każdy, nawet najmniejszy odblask
może uratować życie. Przypominali, że elementami odblaskowymi mogą być różnego
rodzaju przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Zalecali
odblaski umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i
pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Przypominamy! Od dnia 31 sierpnia 2014 wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca osób
pieszych. Dotychczas przepisy nakazywały używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15
roku życia. We wprowadzonej zmianie ustawodawca nakłada obowiązek noszenia odblasków (w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu drogowego) na wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym chyba, że idą po
chodniku. Należy zwrócić tu uwagę, że pieszy, który porusza się po nieoświetlonej drodze bez odblasków, tak naprawdę jest
niewidoczny. Kierujący jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów, a to nie daje już szansy na
właściwą reakcję. Natomiast, jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z odległości 150 m. Te dodatkowe
metry pozwalają kierowcy bezpiecznie ominąć pieszego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub ﬁlmy proszę powoływać się na źródło informacji –
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