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ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ!
Data publikacji 04.12.2019

Ruszyła akcja proﬁlaktyczna Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Urzędu Miasta w
Katowicach pod nazwą „Odłóż telefon i żyj!”. Wczoraj policjanci z katowickiej komendy, m.in. na
pl. Wolności w Katowicach, podczas rozmowy z przechodniami apelowali o to, by odłożyli swoje
telefony na chwilę do kieszeni i rozejrzeli się, czy przejście przez drogę jest bezpieczne.
Mundurowi spotkali się także z przedstawicielami mediów w celu szerszego nagłośnienia
przekazu organizowanej akcji proﬁlaktycznej.
W miniony wtorek 3 grudnia policjanci z katowickiej komendy, w rejonie najbardziej uczęszczanych przejść dla
pieszych, rozmawiali z przechodniami o ich bezpieczeństwie. Mundurowi apelowali do przechodniów, by ci odłożyli na
chwilę swoje telefony komórkowe do kieszeni i upewnili się, że przejście przez jezdnie lub torowisko jest bezpieczne.
Realizowane działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach akcji proﬁlaktycznej pod nazwą „Odłóż
telefon i żyj!”, organizowanej wspólnie przez katowicką komendę i miejscowy magistrat. Powodem podjęcia takich
działań są coraz częstsze doniesienia o tragicznych w skutkach wypadkach z udziałem pieszych. Wielu z tych zdarzeń
można by było uniknąć, gdyby pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko zachował szczególną ostrożność,
upewniając się, że przejście jest bezpieczne. Niestety, często zaabsorbowani swoimi telefonami komórkowymi piesi, nie
zwracają uwagi na otaczających ich świat i tracą życie pod kołami samochodów, czy tramwajów. A wystarczy tak
niewiele - po prostu odłożyć telefon i żyć!
Na miejsce działań licznie stawili się również przedstawiciele mediów, którym przybliżono ideę organizowanej akcji.
Szersze nagłośnienie apelu policjantów do pieszych niewątpliwie również przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na
drogach.

Opis ﬁlmu: Film obrazuje przeprowadzoną akcję proﬁlaktyczną odłóż telefon i żyj!
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.12 MB)

W ramach akcji, pod koniec ubiegłego tygodnia, przy przejściach dla pieszych, gdzie odbywa się największy ruch,
pojawiły się napisy apelujące o odłożenie na chwilę swojego telefonu, rozejrzenie się i sprawdzenie, czy bezpiecznie
można przejść na drugą stronę. Hasła „Odłóż telefon i żyj”, są widoczne na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i pl. Wolności oraz
ul. Kościuszki i placu Miarki. Ponadto w planach jest, aby podobne napisy pojawiły się w innych częściach miasta.
Policjanci z katowickiej komendy poruszali w rozmowie z pieszymi inny problem, który również ma wpływ na
bezpieczeństwo – ich widoczność na drodze. Jeden mały element odblaskowy również może uratować życie, zwiększając
naszą widoczność na drodze. Daje szansę kierującemu zauważyć nas już z odległości 150 metrów, a nie 30, jak to
bywa w przypadku osób, które nie mają żadnego elementu odblaskowego, a są ubrane są na ciemno. Dlatego
mundurowi również wyposażali przechodniów w elementy odblaskowe.
Pamiętajmy, że stosując dobre praktyki tak proste w zastosowaniu, jak odłożenie telefonu przed przejściem przez
jezdnie lub torowisko w celu upewnienia się, że nic nie nadjeżdża, czy

założenie chociaż niewielkiego elementu odblaskowego, by być lepiej widocznym, naprawdę może uratować nam życie!

