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WRD KMP - DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE W
POZNANIU I POWIECIE POZNAŃSKIM.
Wprowadzony 20 marca br. stan epidemii i ograniczenia z nim związane spowodowały
zmniejszenie ruchu na naszych drogach. Pomimo tego, liczba zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym
znacząco nie spadła. Tylko w minionym tygodniu na terenie Poznania doszło do 2 poważnych
wypadków w których zginęły 3 osoby, 1 pieszy i dwóch pasażerów pojazdu.
Najpierw zginał 58-letni mężczyzna przekraczający jezdnię w miejscu niedozwolonym, później kierujący na prostym
odcinku drogi, poruszając się z prędkością nie zapewniającą mu panowania nad pojazdem uderzył w drzewo. Kierujący
przeżył, dwóch pasażerów niestety nie. Auto zostało doszczętnie zniszczone – siła uderzenia rozerwała je na
części. Pamiętajmy, że oprócz przepisów związanych ze stanem epidemii, nieustannie obowiązują te, związane z
ruchem drogowym. Dodatkowo pogoda sprzyja rekreacji. Dlatego kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę na
pieszych czy rowerzystów.
W ostatnim czasie ruch na naszych drogach znacznie się zmniejszył. Poruszało się po nich mniej samochodów,
rowerzystów i pieszych. Wszystko to w związku z ograniczeniami spowodowanymi walką z koronawirusem. Niestety,
pomimo znacznie mniejszej liczby zdarzeń drogowych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, odnotowaliśmy
podobną liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Od początku roku na terenie Poznania i powiatu poznańskiego
życie straciło 13 ludzi. W analogicznym okresie roku 2019 zginęło 15 osób. Policjanci dokładnie wyjaśniają przyczynę
tych tragicznych zdarzeń i odtwarzają ich przebieg. Jednak - jak większości wypadków- tych sytuacji można było
uniknąć.
Z uwagi na zniesienie części obostrzeń, możemy spodziewać się w najbliższych dniach zwiększonego ruchu na drogach
w całym kraju. Od 20 kwietnia możemy już korzystać z parków i lasów, możemy biegać czy jeździć na rowerze – a
dobra pogoda temu sprzyja. Pamiętajmy jednak, żeby uprawiać sport w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami w tym ruchu drogowego – co równie ważne nośmy też odblaski! Przede wszystkim w porze nocnej i późnym
popołudniem, nie tylko poza obszarem zabudowanym. Zwiększmy naszą widoczność, dajmy się zauważyć innym
uczestnikom ruchu drogowego i w odpowiedni sposób zareagować.
Nie zapominajmy o tym, że dobra pogoda i warunki na drogach nie zwalniają nas z ograniczeń prędkości i stosowania
się do znaków drogowych. Wciąż jedną z głównych przyczyn najcięższych w skutkach wypadków na drogach jest
nadmierna prędkość. Przygotowując się do drogi pamiętajmy również o zachowaniu bezwzględnej trzeźwości.
Stąd też apelujemy – noga z gazu! Dobre warunki pogodowe nie dają nam absolutnej pewności, że na drodze nic
złego nam się nie wydarzy.
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