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ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH
Kolneńscy policjanci włączyli się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Dzień ten ma
być wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz o ich najbliższych, a zarazem
okazją by zwrócić uwagę kierowców na konieczność bezpiecznej i ostrożnej jazdy. Wczoraj
funkcjonariusze apelowali o rozsądek oraz rozwagę na głównych ciągach komunikacyjnych.
Kolneńscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego włączyli się w ochody Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który
w tym roku przypadł 18 listopada. Kolneńscy policjanci zwracali uwagę kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy
oraz na fakt, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas. Mundurowi w swoich apelach prosili kierowców o
zachowanie zdrowego rozsądku na drodze i odpowiedzialną jazdę. Funkcjonariusze próbowali dotrzeć do sumień kierowców i
przekonywali, że na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych uczestników ruchu drogowego –
innych kierujących, pasażerów, rowerzystów i pieszych. To ogromna odpowiedzialność. Hołd w tym dniu oddawany był
również ekipom ratunkowym, które na co dzień zajmują się następstwami tragicznych zdarzeń na drodze.
Wśród głównych przyczyn wypadków na świecie wymienia się następujące czynniki:
- przekraczanie dozwolonej prędkości;
- jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz zmęczenie;
- zła infrastruktura drogowa;
- nieużywanie pasów bezpieczeństwa;
- nieużywanie kasków przez motocyklistów i motorowerzystów
- używanie telefonów komórkowych i sms-owanie podczas jazdy;
O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać także piesi i rowerzyści. Rowerzyści nie powinni zapominać o prawidłowym
oznakowaniu swoich rowerów, tak aby były widoczne na ulicy. Przypominajmy naszym bliskim o tym aby nosili odblaski, tak
jak przypominamy im o tym aby włożyli czapkę kiedy jest zimno. Niech elementy odblaskowe staną się elementem naszej
codziennej garderoby - to kosztuje niewiele, a może uratować życie! Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu
drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Ustawodawca od
31 sierpnia rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym. Zatem każdy pieszy, który będzie poruszał się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.
Pamiętajmy - bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa!
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –
www.kolno.policja.gov.pl
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