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"ŚWIEĆ PRZYKŁADEM - PODAJ DALEJ!"
Po zmroku 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. Zachęcał do noszenia odblasków również na terenach
zabudowanych.
Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy
poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani
używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w
większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla
kierujących pojazdami.

Pamiętaj!
Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używaj elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszasz się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub
po chodniku.
Odblaski noś tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reﬂektorów
samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE. Brak tej informacji oznacza, że jest to
gadżet w jaskrawym kolorze, który nie spełnia wymogów technicznych.
Światło odbite elementu odblaskowego powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów.
Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki, zatem odblaski dobrze jest
zakładać jak najniżej.
Umieszczaj odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców.
Niezależnie od tego gdzie się poruszasz i o jakiej porze (w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku), w warunkach
niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, noś elementy odblaskowe.
Koniecznie zadbaj, aby dzieci i osoby starsze stosowały elementy odblaskowe we właściwy sposób.

Przekaż element odblaskowy swoim bliskim, przyjaciołom, rodzinie, aby byli widoczni dla
innych uczestników ruchu drogowego.
#PodajDalej
Ładowanie odtwarzacza...
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