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MUNDUROWI APELUJĄ O ROZWAGĘ! DŁUGI WEEKEND PRZED
NAMI.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie rozpoczęli wzmożone działania
„Bezpieczny weekend”. Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o
zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów.
Zwracamy się do pieszych z apelem o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:
- przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem zachowujemy
szczególną ostrożność, nigdy też nie wbiegamy raptownie na jezdnię,
- należy zaopatrzyć się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy widoczność jest gorsza, a
ciemne kolory ubrania powodują, że pieszy zauważany jest przez kierowcę dopiero w ostatnim momencie. Osoba piesza
wyposażona w element odblaskowy dla kierowcy pojazdu widoczna jest ze znacznie większej odległości co pozwala na
wcześniejszą reakcję,
- by widzieć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd poza terenem zabudowanym chodzimy tylko lewą stroną drogi.

Nie tylko piesi powinni przestrzegać drogowych norm. To samo dotyczy kierowców, którzy powinni zachować
maksimum ostrożności:
- zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych, w momencie kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia,
- nie wyprzedzać innych pojazdów na przejściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia,
- nie zjeżdżać nagle na pobocze, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej,
- jeździć bez brawury z dozwoloną prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zareagować.
- przed wyjazdem sprawdźmy: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego),
wyposażenie auta (trójkąt, gaśnicę) oraz czy mamy potrzebne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz ważne
badania techniczne),
- przed podróżą unikajmy kontaktu z alkoholem, bądźmy wypoczęci i wyspani,
- zaplanujmy sobie trasę podróży oraz bezpieczne miejsca do odpoczynku
- w czasie jazdy korzystajmy z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych, gdy podróżują z nami dzieci,
- dostosujmy prędkość jazdy do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i drogowych,
- zachowujmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu,
- pamiętajmy o zastosowaniu zasady "ograniczonego zaufania", szczególnie wobec pieszych i kierujących jednośladami
- którzy nie zawsze są na drogach widoczni,
- wyraźnie i odpowiednio wcześniej, w sposób widoczny i zrozumiały dla innych uczestników ruchu sygnalizujmy swoje

zamiary na drodze (takie jak manewry wyprzedzania i omijania, zmiany kierunku lub pasa ruchu oraz zatrzymanie i
postój)
Zambrowscy policjanci apelują do motocyklistów o ostrożną i rozważną jazdę. Natomiast kierowcom
samochodów mundurowi przypominają, że motocykliści oraz rowerzyści to równorzędni uczestnicy ruchu,
którzy są tak samo ważni na drodze.
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