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PIESZY - ODBLASKI



PIESZY-PIESZY-
 
NIECHRONIONY UCZESTNIK 
RUCHU DROGOWEGO 



Dlaczego pieszych nazywamy niechronionymi Dlaczego pieszych nazywamy niechronionymi 
uczestnikami ruchu drogowego?uczestnikami ruchu drogowego?

 Nie chroni ich maska samochodu.

 Nie zabezpieczają pasy bezpieczeństwa.

 Nie chronią ich poduszki powietrzne.

W chwili wypadku samochód uderza bezpośrednio w ciało pieszego.



W lewo, w prawo, w lewo- jak bezpiecznie przejść 
przez jezdnię?

Zanim przejdziesz – zatrzymaj się. 

 Spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz 
    w lewo. 

 Zawsze patrz na nadjeżdżające  
    samochody !



Kontakt wzrokowy

  Staraj się nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą
      nadjeżdżającego samochodu.

  Oceń, czy kierowca Cię zauważył.



Odblaski ratują życie ...Odblaski ratują życie ...



Widoczność w nocy

W nocy lub przy złej pogodzie, kierowca widzi pieszego ubranego

    w ciemny strój z odległości:

 około 20-30 metrów, 

jeśli pieszy ma na sobie jasne ubranie z odległości:

  około 50 metrów,

gdy ma elementy odblaskowe  z odległości

 około 150, a nawet 300 metrów !

Podczas złych warunków atmosferycznych pieszy 
jest słabo widoczny także w dzień!



Droga hamowania

   ŚWIATŁO  ODBLASKOWE  TO  BŁYSK ROZSĄDKU  NA DRODZE!



Odblask ratuje życie
                                              

                                              bez odblasku

w kamizelce 

odblaskowej



Znajdź różnicę …

   W jasnym ubraniu piesi są dużo bardziej widoczni!

   Odblaskowy materiał jest widoczny z daleka!



Kilka zasad jakimi powinien kierować 
się pieszy:

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie 
ich
   braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać,
   pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej 
   krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

 Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim (na drodze o małym ruchu, 
    w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie).

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie  
    braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. 
    Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest 
obowiązany
    ustąpić miejsca rowerowi.



 Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym
    jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla    
    innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej 
    wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy
    odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się 
    w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest  
    dozwolone również na tym skrzyżowaniu.



Zabrania się:

 wchodzenia na jezdnię:
 bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
 spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

 zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas  
    przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

 przebiegania przez jezdnię;

przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające 
   lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez 
względu
   na to, po której stronie jezdni one się znajdują.



Ku przestrodze !!!



Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Dziękuję za uwagę !
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