KPP GNIEZNO
http://www.gniezno.policja.gov.pl/wl3/aktualnosci/220634,Bezpieczenstwo-motocyklistow-na-drodze.html
2020-09-25, 05:48

BEZPIECZEŃSTWO MOTOCYKLISTÓW NA DRODZE
Data publikacji 03.07.2020

Dłuższe i cieplejsze dni sprawiły, że na drogach jest więcej niechronionych uczestników ruchu
drogowego, w szczególności motocyklistów. W tym czasie dochodzi, niestety, do większej liczby
zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów. Należy zauważyć, że w zderzeniu z innym pojazdem,
ich użytkownicy narażeni są na znaczne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach wpływa również na udział tej grupy użytkowników dróg w statystykach
zdarzeń drogowych. Zdarzenia, w których uczestniczą motocykliści często pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też
od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co
za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.
Należy pamiętać, że skutki wypadku na motocyklu są poważniejsze niż wypadku samochodowego. Kierujący
jednośladem nie jest chroniony karoserią pojazdu, pasami bezpieczeństwa czy poduszką powietrzną. Jedyną ochroną
ciała motocyklisty, podczas upadku czy zderzenia z innym pojazdem / przeszkodą, może być odzież motocyklowa, tj.
kurtka ochronna, właściwe buty, odpowiednie rękawice oraz kask.
Dlatego też apelujemy do motocyklistów o dostosowanie prędkośći do warunków ruchu, przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, wzięcie pod uwagę również takich czynników jak: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdem,
stres, zmęczenie, rutyna, charakterystyka trasy.
Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Jazda z odpowiednią
prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. Dla wielu motocyklistów szybka jazda nie jest ani przyjemna, ani
bezpieczna. Wystarczy, że na drodze będzie piach lub rozlana ciecz, a opanowanie motocykla może być trudne, nawet
dla doświadczonego kierowcy.
Warto też pamiętać, że motocyklista jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny
pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim własne życie i zdrowie, gdyż kierujący pojazdami mogą go nie
widzieć. Sprawne i czyste światła, odblaskowe szelki motocyklowe lub kamizelka poprawiają widoczność motocyklisty w
dzień i w nocy.
Rozumiemy, że jazda motocyklem to pasja, pasja to miłość, a miłość ......to bezpieczeństwo.
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