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SEZON MOTOCYKLOWY W PEŁNI - APELUJEMY O BEZPIECZNA
JAZDĘ!
Wiosenna aura powoduje, że z dnia na dzień na naszych drogach pojawia się coraz więcej miłośników
jednośladów. Podróżując pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim, a także innych. Policjanci
przypominają, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz wzajemny szacunek na drodze
dają gwarancję bezpiecznego podróżowania.
Przyjemna temperatura powietrza, słoneczna pogoda i coraz dłuższy dzień – takie warunki sprawiają, że na naszych drogach
coraz częściej zauważamy miłośników jazdy na motocyklu. A to oznacza jedno – sezon motocyklowy w pełni.
Jazda na motocyklu dostarcza wielu przyjemnych emocji i warto, aby tylko takie doznania towarzyszyły miłośnikom dwóch
kółek. Należy pamiętać, że kierowcy jednośladów to szczególna grupa użytkowników ruchu. Specyfika motocykla sprawia, że
ich miłośnicy są narażeni na poważniejsze urazy czy obrażenia, jakie niosą wypadki czy kolizje drogowe niż kierowcy
samochodów.
Dlatego niezmiernie istotne są zasady, jakimi powinni kierować się motocykliści. Odpowiedni ubiór, kombinezon to podstawa,
kask ochronny to niezbędne minimum i obowiązek. Bardzo ważny jest stan psychofizyczny z jakim wsiadamy na motocykl.
Pamiętajmy, aby nie robić tego, jeśli wcześniej piliśmy alkohol. Nietrzeźwy motocyklista powoduje takie same zagrożenie
bezpieczeństwa jak nietrzeźwy kierowca samochodu i jest tak samo traktowany przez kodeks karny.
Fundamentem bezpieczeństwa jak zawsze są przepisy prawa i ich przestrzeganie. Stosowanie się do ograniczeń prędkości,
zachowywanie odpowiedniej odległości między pojazdami, prawidłowe manewry wyprzedzania czy wymijania oraz zwracanie
uwagi na znaki i sygnały drogowe to elementy, dzięki którym jazda motocyklem, samochodem będzie bezpieczna nie tylko
dla zmotoryzowanych, ale także innych użytkowników ruchu.
Apelujemy również do kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, aby pamiętali o jednośladach, zwracali na nie
uwagę, chociażby poprzez przysłowiowe "patrzenie w lusterko". Wspólny szacunek i zrozumienie między kierującymi
samochodami i motocyklami z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
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