Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego
priorytetem miasta
2020-11-16
Miasto Kraków wraz z MPK SA, policją i strażą miejską będą przypominać o tym, jak ważne
jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym przede wszystkim bezpieczne
przechodzenie i przejeżdżanie przez torowiska i drogi, po których poruszają się autobusy.
Plakaty z hasłem „Przechodź bezpiecznie – wybieraj przejścia” będą widoczne zarówno w
pojazdach MPK SA na wszystkich monitorach, jak i na nośnikach reklamowych na
przystankach.

– To już nasza kolejna akcja w ramach której skupiamy się na bezpieczeństwie.
Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na bardzo niebezpieczne zachowania
pieszych, którzy przechodząc przez jezdnie i torowiska często nie robią tego w
miejscach wyznaczonych, a dodatkowo są wpatrzeni w komórki lub ze słuchawkami
na uszach słuchają głośnej muzyki. Dlatego apelujemy do pieszych, osób
poruszających się na rowerach i hulajnogach oraz kierowców samochodów –
zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, poruszajmy się zgodnie z przepisami, szanujmy
życie swoje i innych – mówi Grzegorz Dyrkacz, wiceprezes zarządu MPK SA w
Krakowie.
Termin tej akcji nie został wybrany przypadkowo. Listopad to miesiąc, kiedy wcześnie
robi się ciemno, a dodatkowo widoczność pogarsza także padający deszcz.
Utrudnieniem są także opadające liście, które wydłużają drogę hamowania przede
wszystkim tramwajom.
Przypominamy, że przechodzenie lub przejeżdżanie przed nadjeżdżającym
tramwajem jest szczególnie groźne właśnie jesienią, gdy tory są śliskie i wydłużają i
tak już długą drogę hamowania. Motorniczy nie jest w stanie zatrzymać w miejscu
ważącego od 30 do 60 ton wagonu. Nawet przy tak niewielkiej prędkości jak 30 km/h
droga hamowania tramwaju może wynieść nawet do 20 metrów.
Trzeba też pamiętać, że w wyniku gwałtownego hamowania obrażenia mogą odnieść
pasażerowie jadący w tramwaju czy autobusie. Szczególnie niebezpieczne jest to dla
osób starszych.
Poza kampanią informacyjną zostały także zaplanowane konkretne działania służb
porządkowych. Straż miejska i policja w wybranych punktach miasta będzie zwracać
uwagę na stosowanie się do przepisów kierowców, pieszych i osób poruszających się
na rowerach i hulajnogach w rejonie przejść dla pieszych.
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