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MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
Sajtóközlemény
a gyalogosok védelme és az őket érintő balesetek megelőzése érdekében
Télen a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látásiés útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az évszakban a legtöbb
problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák.
A gyalogosoknak a járdán, ahol nincs járda a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton,
ha egyik sincs vagy gyalogos közlekedésre alkalmatlan, akkor az úttesten kell közlekedni.
Lakott területen belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalán, lakott területen kívül
mindig a bal oldalon a járműforgalommal szemben kell haladni.
Esős, latyakos vagy havas időben, amikor a járda mellett hóakadályok vannak, nehéz az
úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az
autósnak számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következő
pillanatban az úttestre, a jármű elé kerülhet.
Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett haladó gyalogosokra,
kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén.
A gyalogosok is sok mindent tehetnek saját biztonságuk érdekében. Ha világos vagy
fényvisszaverő anyagokkal felszerelt ruházattal és járművel közlekednek, észlelésüket és
láthatóságukat a sokszorosára növelhetik.
Karácsonyi bevásárlás - gyalogosan
A gyalogosközlekedés időszakos jellegzetessége a karácsonyi bevásárlás. Megkezdődött a
karácsonyi bevásárlási láz. Az ajándékozással kapcsolatos gondolatok elvonják a gyalogosok
figyelmét, és hajlamosak figyelmetlenül, meggondolatlanul az úttestre lépni, az úttesten
áthaladni.
Itt hívjuk fel a gyalogosan közlekedők figyelmet, hogy ne keljenek át az úttesten tiltott
helyen, illetve tilos jelzésen. Az úttestre lelépést megelőzően győződjenek meg a
járműforgalomról, az átkelés biztonságáról. A megváltozott útviszonyok a járművezetők
lehetőségeit is korlátozzák, nem tudják hírtelen megállással a gyalogosok által előidézett
veszélyt elhárítani. Figyeljenek arra is, hogy a bevásárlás, a karácsonyi készülődés mellett a
közlekedési szabályokat is megtartsák, hiszen karácsony lesz jövőre is!
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A járművezetők figyelmét felhívjuk, hogy vigyázzanak a gyalogosokra!
A bevásárlóközpontokat, vásárlócentrumokat óvatosan közelítsék meg és számítsanak
önmagukról megfeledkező gyalogosokra. Általánosan javasolható az ilyen helyek
csökkentett sebességgel való megközelítése, a fokozott óvatosság és figyelem.
Az agresszivitás ezeken a helyeken sem jó tanácsadó. A türelmetlen előrefurakodás, az
indokolatlan hangjelzés nem vezet eredményre. A megoldás a nyugodt, higgadt, a
szabályokat megtartó vezetésben rejlik, ezt javasoljuk valamennyi járművezetőnek.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést és nyugodt ünnepeket kívánunk!

