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Przed nami kolejny wydłużony weekend. Jest to okres wzmożonego ruchu na drogach. Wiele
osób wyjeżdża, by spotkać się z rodzinami lub wypocząć. W trosce o bezpieczeństwo
podróżujących katowiccy policjanci ruchu drogowego przypominają o przestrzeganiu przepisów
ruchu drogowego, konieczności sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a także dostosowaniu
prędkości do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
Jak co roku, każdy wydłużony weekend generuje wzmożony ruch na drogach naszego miasta. Na drogach pojawia się
więcej niż zwykle pojazdów i pieszych. To wszystko w połączeniu ze zmiennymi, niekorzystnymi o tej porze roku
warunkami drogowymi i wcześnie zapadającym zmrokiem, może powodować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w
ruchu drogowym.
W tym wyjątkowym okresie policjanci katowickiej drogówki będą wspierać podróżnych w bezpiecznym dotarciu do celu.
Tradycyjnie mundurowi będą zwracać uwagę na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, w tym
poruszanie się z dozwoloną prędkością, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci w fotelikach
bezpieczeństwa lub innych urządzeniach podtrzymujących. Funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości
kierujących pojazdami oraz reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem. Ci, którzy jeżdżą brawurowo, powinni
pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym traci się prawo jazdy.
Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką, przy której kierowca zachowuje
możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się
przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą
wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być
czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w
skutkach zdarzeń drogowych.
W podróży wykażmy się odpowiedzialnością i rozwagą, respektujmy przepisy, bądźmy życzliwi dla innych użytkowników
dróg.
Pamiętajmy też, że obecna pora roku nie sprzyja pieszym. Apelujemy do kierujących, aby obserwując drogę wzięli pod
uwagę, że poruszają się po niej niechronieni uczestnicy ruchu, którzy ze względu na wcześnie zapadający zmrok i
warunki pogodowe mogą być słabo widoczni. Ponadto przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek nosić odblaski w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu. Pamiętajmy, że ich używanie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i
widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie. Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych również
w mieście.
Życzymy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego bezpiecznego dotarcia do celu.

