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Wykłady, prezentacje, przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz doskonalenie techniki jazdy to jedne z głównych
bloków tematycznych przygotowanych dla kierowców w ramach akcji „Bezpieczna Jesień”. Jej
głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uświadomienie zagrożeń,
z jakimi kierujący mogą spotkać się na drogach.
Dzisiaj w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 32 trwają wykłady i
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruch drogowym, skierowane głównie do kierowców. Organizatorami akcji pn. „
Bezpieczna Jesień” są: Automobilklub Wschodni w Lublinie, Automobilklub Chełmski, instruktorzy Driveart, Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Motorowego a współorganizatorem jest Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie.
Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla użytkowników dróg: kierujących oraz pieszych. Intensywne opady deszczu,
mgła, wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra, śliska jezdnia też nie sprzyja kierującym,
oraz dodatkowo wydłuża drogę hamowania. Poranne przymrozki powodują, że szyby i lusterka pojazdów może pokryć
warstwa szronu i lodu, która często nie jest usuwana przez kierującego. W okresie zimowym: gołoledź, marznąca
mżawka, błoto pośniegowe na jezdni, nieustannie padający śnieg oraz śliska nawierzchnia, to niebezpieczeństwa jakie
czekają na drogach w nadchodzących miesiącach.
Głównym celem akcji skierowanej do kierujących jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
uświadomienie zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w tych najbliższych miesiącach na drogach. Uczestnicy dzisiejszego
spotkania wzięli udział w wykładach prezentujących zachowania kierowców w ruchu drogowym i powodowanych przez
nich zagrożeniach. Policjanci ruchu drogowe przekazali informacje na temat przyczyn, skutków i odpowiedzialności osób
kierujących pojazdami. Zainteresowani mieli okazję przypomnieć sobie także aktualne przepisy i zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach. Ponadto każdy miał możliwości przybliżenia, czy też powtórzenia sobie zasad udzielania
pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia drogowego. W trakcie prowadzonej akcji była możliwość także
doskonalenia umiejętności kierowania pojazdami.
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