Akcja edukacyjno-informacyjna
„Bezpieczeństwo w Centrum
uwagi”
Dodano: 10 lutego, 2017
Osoby noszące odblaski są lepiej widoczne na drodze. Po zmroku
pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego
pojazdem z odległości około 40 metrów. Osoba posiadająca na
sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z
odległości ok. 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować lub
bezpiecznie ją ominąć.

Fot. Sekretarz KRBRD K. Romik i p.o. GITD A. Gajadhur wręczają
odblaski warszawiakom
10 lutego 2017 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury

i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Główny Inspektor Transportu Drogowego, przedstawiciele
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, dyrekcja
i uczniowie klas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz
Młodzieżowej Grupy Ratowniczej BRD Zespołu Szkól Samochodowych
i Licealnych Nr2 w Warszawie wzięli udział w akcji edukacyjnoinformacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego, którą zorganizowano na placu
przed stacją Metra Centrum.
W ramach akcji przechodniom rozdawano elementy odblaskowe,
które pozwalają na znaczące zwiększenie widoczności pieszych
na drogach, szczególnie po zmroku i przy złych warunkach
atmosferycznych, m.in. kamizelki, pasy i opaski. Warszawiacy
mogli również porozmawiać z ekspertami i poszerzyć swoją
wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Fot. Uczestnicy akcji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w samym
Centrum”

Celem działań MIB i GITD jest poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez zachęcanie pieszych, szczególnie dzieci i
młodzieży, a także osób starszych, do noszenia elementów
odblaskowych. Jest to ważne zwłaszcza w czasie zbliżających
się ferii zimowych dla czterech województw, w tym
mazowieckiego, rozpoczynających się 13 lutego 2017 r.
Piesi w Polsce stanowią nadal jedną z najbardziej zagrożonych
grup uczestników ruchu drogowego. Ze wstępnych danych za 2016
r. wynika, że w tym okresie doszło do 8 465 wypadków z ich
udziałem, w których zginęło 866 osób. Obowiązek noszenia
elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających
się po drogach po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, wszedł
w życie 31 sierpnia 2014 r. Wciąż jednak nie wszyscy o nim
pamiętają.

