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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH BLISKICH – PODARUJ
ODBLASK POD CHOINKĘ!
Nadchodzące święta to doskonała okazja do tego, aby pokazać naszym bliskim jak bardzo nam na
nich zależy. Jeżeli ktoś z Twojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów porusza się po drodze po zmierzchu,
zadbaj o jego bezpieczeństwo. Sposób jest bardzo prosty i niedrogi – podaruj odblask pod choinkę!
Okres jesienno – zimowy, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wcześnie zapadający zmrok, to
czas trudny i niebezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Grupę szczególnie narażoną na udział w
wypadkach drogowych w tym okresie stanowią przede wszystkim piesi i rowerzyści.
Na zaistnienie zdarzenia drogowego z udziałem niechronionych uczestników ruchu wpływ może mieć wiele
czynników. Jednak, w każdym przypadku, najważniejsza jest widoczność poruszających się pieszych i rowerzystów. To ona
wpływa na czas reakcji kierowcy, drogę hamowania pojazdu, a tym samym na skutki ewentualnego wypadku.
Po zapadnięciu zmroku, osoba w ciemnym ubraniu staje się niemal niewidoczna dla kierowców nadjeżdżających
pojazdów. Brak elementu odblaskowego sprawia, że kierujący dostrzega pieszego lub rowerzystę z odległości zaledwie 35
metrów. Tymczasem jeden mały odblask wystarczy, aby dystans ten zwiększyć niemal pięciokrotnie!!!
Dzięki temu, kierowca zyskuje kilka cennych sekund na reakcję i wykonanie bezpiecznego manewru. Dlatego tak
ważne jest, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, dla własnego dobra, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na
sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe.
Pamiętać należy także o tym, że zgodnie z przepisami kodeksu drogowego pieszy poruszający się po drodze po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
Wielu osobom hasło „odblask” nadal kojarzy się wyłącznie z kamizelką w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Na
rynku dostępnych jest jednak bardzo dużo innych produktów zawierających elementy odblaskowe np. parasole, torby na
zakupy czy odblaskowe pokrowce na plecaki. Każdy znajdzie więc coś dla siebie i dla swoich bliskich.
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