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Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych przez cały rok. Jednak w okresie jesiennozimowym jest to szczególnie ważne, gdyż to właśnie w tym czasie, kiedy wcześniej zapada
zmrok, a pogoda często pogarsza widoczność, piesi są najmniej widoczni dla kierowców.
O ile używanie elementów odblaskowych po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe, o tyle w
obszarze zbudowanym już nie. Jednak pomimo to zachęcamy aby odblaski mieć przy sobie również poruszając się w
obszarze zabudowanym. W miastach jest również wiele miejsc nieoświetlonych, a duży ruch uliczny i oślepiające
światła aut nie pomagają kierowcy dostrzec pieszego. Niestety za każdym razem kiedy mówmy, o tym jak ważne jest
poprawianie swojej widoczności na drodze dzięki odblaskom, spotykamy się również z zarzutami o przenoszenie
odpowiedzialności za wypadki drogowe z udziałem pieszych na oﬁary. Nie, drogi niechroniony uczestniku ruchu
drogowego, nie przenosimy ani winy, ani odpowiedzialności na oﬁary potrąceń. Jednak jeżeli jako piesi, możemy
wpłynąć na poprawę swojego bezpieczeństwa, to zróbmy wszystko żeby tak było.
Tak, zapewne gdyby kierowcy zachowywali większą ostrożność i zawsze jeździli z dopuszczalną prędkością, mogli by
zauważyć w miejscu niedoświetlonym pieszego i w porę zareagować, ale niestety nie zawsze tak jest. Należy się
zastanowić, czy warto zginąć tylko po aby udowodnić czyjąś winę?
ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE- ZAŁÓŻ ODBLASK
Przypominamy: Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć
odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez
kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe,
staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów.
Przypominamy, że niechroniony uczestnik ruchu drogowego to także rowerzysta. Warto także poruszając się rowerem
zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, jednak w przypadku rowerzystów poruszających się po drogach najważniejsze
jest odpowiednie oświetlenie roweru.
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