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Policjanci i Policjantki z Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, w ramach prowadzonych działań prewencyjnych
 pn ”Zima 2020/2011”, zwracają się z prośbą do Dzieci i Młodzieży 

o przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w związku ze zbliżającym się okresem zimowym.

PRZYPOMINAMY:

Po drogach w warunkach złej  widoczności oraz gdy drogi są śliskie oraz zaśnieżone dzieci i młodzież
muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani. Droga hamowania na śliskiej
nawierzchni wydłuża się. Tak więc przechodzenie przez ulicę w porze zimowej powinno być wykonywane  ze
szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych czy przy zapalonym zielonym świetle dla
ruchu pieszego. Należy pamiętać również o tym, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. 

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania np. opaski, kamizelki czy smycze.
Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki
piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu
drogowego. 

Należy  przypomnieć,  że  po  zmroku  pieszy  ubrany  w  ciemny  strój  jest  widziany  przez  kierującego
pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się
widoczna  nawet  z  odległości  150  metrów.  Te  dodatkowe  metry  pozwalają  kierowcy  wyhamować  
i bezpiecznie ominąć pieszego.

PAMIĘTAJCIE:

 do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach należy wybierać miejsca bezpieczne, z dala od
ruchliwych  ulic,  skrzyżowań i  ciągów komunikacyjnych.  Pamiętajmy,  że  zimą znacznie
wydłuża  się  droga hamowania pojazdów,  więc  należy  zachować szczególną ostrożność
będąc w pobliżu jezdni;

 nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną
kolizji lub wypadku drogowego;

 korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie
wchodzić  na  lód  zamarzniętych  zbiorników  wodnych,  jezior,  kanałów,  stawów,  itp.
Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem;

 kulig  organizować  wyłącznie  pod  nadzorem  osób  dorosłych;  sanki  łączyć  grubą,
wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;

 nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;

 podczas  zabaw  na  śniegu  i  lodowisku  należy  pilnować  swoich  wartościowych
przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu lub pod
opiekę zaufanej osobie.

UWAGA: 
Gdy dzieje się coś złego, jesteś świadkiem przestępstwa, wykroczenia możesz poinformować o tym pod nr

telefonu alarmowego 112.
PAMIĘTAJ! NIGDY NIE UŻYWAJ NUMERU 112 DLA ZABAWY I BEZ POTRZEBY, BO KTOŚ INNY

MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY
UWAŻAJCIE NA SIEBIE I BĄDŹCIE BEZPIECZNI


