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Na początku listopada w okolicach
cmentarzy kierowcy powinni szczególnie uważać na pieszych. Nagłe wtargnięcie na
jezdnię zza zaparkowanych samochodów czy przekraczanie ulicy poza
wyznaczonymi przejściami nie należą wtedy do rzadkości.

Trudną sytuację potęgują korki oraz kierowcy, którzy krążą w poszukiwaniu miejsc
parkingowych i często zatrzymują się w miejscach niedozwolonych. Jak w pierwszy
listopadowy weekend uniknąć wypadku?
W pierwszych dniach listopada wzmaga się ruch w okolicach cmentarzy. Powstają
zatory drogowe, a wielu kierowców pozostawia auto poza parkingiem - na poboczu,
w pobliżu skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Jednocześnie sami piesi
niejednokrotnie łamią przepisy i przechodzą przez jezdnię w nieoznaczonym
miejscu. Wszystko to składa się na podwyższone ryzyko wypadku. Jak temu
zapobiegać?
Przede wszystkim w pierwszych dniach listopada powinniśmy zachować szczególną
ostrożność w pobliżu cmentarzy. Wiele osób spieszy się, żeby zdążyć odwiedzić
wszystkie rodzinne groby, mimo to przejeżdżając koło cmentarza, powinniśmy
zwolnić, uważnie obserwować otoczenie i zawsze być przygotowani do nagłego
hamowania Zadbajmy również o sprawne oświetlenie i czyste reflektory, aby można
było nas z daleka zauważyć.
- Także piesi powinni zadbać o to, by być widoczni. Często w okolicy cmentarza
można zaobserwować osoby, które bez rozglądania się nagle wychodzą zza
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zaparkowanych samochodów. W takiej sytuacji nadjeżdżający kierowca może zbyt
późno zauważyć pieszych i nie zdążyć się zatrzymać. Dodatkowo po zmroku piesi
powinni mieć na sobie odzież z elementami odblaskowymi, zwłaszcza gdy
odwiedzają cmentarze położone poza miastem, gdzie często trzeba poruszać się
poboczem – mówi Zbigniew Weseli, ekspert Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.
Kierowcy muszą jednak uważać nie tylko na pieszych, lecz także na wszystkich
innych użytkowników dróg. Wzmożony ruch, pośpiech oraz obecność na drogach
kierowców mało doświadczonych lub znajdujących się pod wpływem alkoholu - to
wszystko sprawia, że co roku na początku listopada dochodzi do wielu wypadków. W
zeszłym roku od 31 października do 4 listopada zginęło w ten sposób 50 osób, a 502
zostały ranne.
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