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PAMIĘTAJ O ODBLASKACH - BĄDŹ WIDOCZNY !
Data publikacji 01.08.2022

Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Niechroniony dlatego, że w przypadku
jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, nic go nie chroni, nie ma pasów bezpieczeństwa, poduszek
powietrznych czy karoserii samochodu, która zamortyzowałaby uderzenie. Konsekwencje
zdrowotne takich zdarzeń są często bardzo poważne, a niejednokrotnie kończą się tragicznie.
Dlatego zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych.

W źle oświetlonych miejscach na drodze, piesi i rowerzyści bez odblasków dostrzegani są przez kierowców zazwyczaj z
odległości 20-30 metrów. Dzięki odblaskom, które odbijają światła samochodu, kierowca jest w stanie zobaczyć osobę
już z odległości nawet 150 metrów! To różnica, która może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia i życia pieszych.
Jednak wiele osób kojarzy odblaski z czymś tandetnym i nieatrakcyjnym, unika ich noszenia.
Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania
świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj.
z przodu i z tyłu.
Sznupek przypomina !

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
1. Noś odblaski – nie gadżety!
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy
jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.
2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź, czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.
3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.
4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.
5. Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku- z pobocza. Idąc poboczem lub jezdnią, idź lewą
stroną drogi. Zachowaj szczególną ostrożność, przechodząc przez jezdnię.

