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Polacy coraz częściej zapinają
pasy bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Z każdym rokiem w fotelikach
podróżuje też coraz więcej dzieci, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
93% kierowców i 94% pasażerów podróżujących z przodu zapina pasy, na tylnych
siedzeniach robi to 71% osób. Najczęściej zapinamy pasy na drogach szybkiego
ruchu (prawie 100%), na drogach krajowych i w stolicach województw (93%),
rzadzej na drogach powiatowych (86%). Nieco częściej korzystają z nich kobiety niż
mężczyźni (94% i 92%). Nie ma natomiast istotnych różnic między obszarem
zabudowanym i niezabudowanym.
Najwyższy wskaźnik stosowania pasów zanotowano w województwach: lubuskim,
łódzkim, opolskim i warmińsko-mazurskim (98%), a najniższy w województwach:
lubelskim (83%), podkarpackim (86%) oraz podlaskim (87%). Pasy najczęściej
zapinali mieszkańcy Olsztyna, Zielonej Góry, Łodzi i Opola (98%), a najrzadziej
Lublina (86%) oraz Rzeszowa (87%). Porównanie różnych regionów Polski wskazuje
na częstsze stosowanie pasów w północno-zachodnich województwach w
porównaniu do południowo-wschodnich
Dużo niższy stopień używania pasów bezpieczeństwa zanotowano w przypadku
kierowców i pasażerów samochodów dostawczych (78%) oraz ciężarowych (72%).
Coraz bardziej dbamy też o bezpieczeństwo najmłodszych. Prawie wszystkie dzieci
do lat 3 (95%) jeżdżą w fotelikach. Niestety wraz z wiekiem ten odsetek maleje wśród dzieci w wieku 4-7 lat wskaźnik wynosi 92%, a w grupie 8-12 lat - 86%. Z
badań wynika, że najmniej dzieci jeździ w fotelikach na drogach powiatowych
(80%), a najwięcej na ekspresowych (100%) i autostradach (96%). Nie wykazano
natomiast znaczącej różnicy w stosowaniu fotelików wśród dzieci w wieku 0-12 lat
ze względu na miejsce: zarówno na przednim siedzeniu, jak i z tyłu 89% dzieci było
przewożonych w urządzeniach zabezpieczających. Inaczej niż w przypadku
stosowania pasów, zaobserwowano różnicę w przewożeniu dzieci na drogach w i
poza obszarem zabudowanym. W obszarach zabudowanych 92% dzieci było
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przewożonych w urządzeniach zabezpieczających, a na drogach poza obszarami
zabudowanymi wskaźnik ten wyniósł 86%.
Foteliki najczęściej były stosowane w województwie zachodniopomorskim (100%), a
najrzadziej w województwie śląskim (79%). W Katowicach, Szczecinie i Olsztynie
wskaźnik wyniósł również 100%, a najniższy był w Białymstoku – 84%. Średnia
stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci w miastach wojewódzkich wyniosła
94%. W porównaniu do ostatnich badań z 2013 roku, poziom stosowania urządzeń
zabezpieczających dzieci w miastach wojewódzkich poprawił się o 6%.
Badanie przeprowadzono w 16 województwach i 86 punktach pomiarowych, w
których sprawdzono ponad 100 tysięcy aut i ich pasażerów.
Źródło: KRBRD

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

