Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego

Część 18:

Przepisy dla pieszych
Na 5 ofiar śmiertelnych na naszych drogach przypada 1 pieszy. Ta część
zawiera informacje dotyczące zasad poruszania się wzdłuż jezdni i
przechodzenia przez jezdnię.
Najważniejsza zasada obowiązująca wszystkich pieszych to zachowywać
się odpowiedzialnie, być ostrożnym, nie stwarzać zagrożenia i nie
przeszkadzać pozostałym użytkownikom drogi.

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni
Jeżeli istnieje chodnik musisz z niego korzystać.
W razie braku chodnika, musisz poruszać się możliwie najbliżej
prawej strony drogi (twarzą w kierunku nadjeżdżających pojazdów).
Liczba osób idących obok siebie nie może przekraczać dwóch. Jeżeli
droga jest wąska lub ruchliwa osoby powinny iść jedna za drugą.
W nocy, jeżeli poruszasz się poza terenem zabudowanym,
powinieneś zawsze nosić odzież odblaskową.
W nocy powinieneś zawsze mieć przy sobie latarkę.
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Przechodzenie przez jezdnię
Zapoznaj się z poniższymi wskazaniami i przeciwwskazaniami, aby upewnić
się, że bezpiecznie przechodzisz przez jezdnię.

Zalecenia !

Przeciwskazania "

•

Poszukaj bezpiecznego miejsca do
przejścia.

•

Nie przechodź na rogu ulicy lub
zakręcie.

•

Zatrzymaj się i zaczekaj na skraju
chodnika. W razie braku chodnika,
stój blisko krawędzi jezdni.

•

Nie przechodź w pobliżu
wierzchołka wzniesienia.

•

Popatrz na prawo i lewo, i
nasłuchuj czy nie nadjeżdżają
pojazdy.

•

Nie przechodź w pobliżu i nie
wychodź spoza zaparkowanych
pojazdów.

•

Przepuść pojazdy poruszające się
w obu kierunkach, następnie
ponownie popatrz na prawo i lewo.

•

Nie przechodź, jeżeli wzdłuż
chodnika są bariery
zabezpieczające.

•

Jeżeli droga jest wolna przejdź
szybko przez jezdnię.

•

Nie czepiaj się lub nie wdrapuj na
poruszające się pojazdy.

•

Podczas przechodzenia przez
jezdnię nadal patrz i nasłuchuj czy
nie nadjeżdżają pojazdy.

•

Nie przebiegaj przez jezdnię.

Ostrożność w pobliżu autobusów i tramwajów
Zachowaj szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię, która ma
wydzielony pas dla autobusów (zwłaszcza, jeżeli pas jest przeznaczony dla
autobusów jadących w kierunku przeciwnym), drogę dla rowerów lub tory
tramwajowe. Powinieneś również zachować ostrożność wsiadając i
wysiadając z autobusu i przechodząc przez jezdnię na lub w pobliżu
przystanku autobusowego.
PAMIĘTAJ
Nigdy nie przechodź bezpośrednio przed stojącym autobusem.
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Punkty bezpiecznego przejścia przez jezdnię
Aby przejść bezpiecznie przez jezdnię przechodź w następujących
miejscach.

Pasy

Tego rodzaju przejście jest oznaczone za pomocą słupków z pulsującym
żółtym światłem. Właściwe miejsce do przechodzenia jest oznaczone
białymi i czarnymi pasami.

Kierowcy muszą się zatrzymać i cię przepuścić. Zbliżając się do przejścia
powinni zwolnić i przygotować się do zatrzymania. Jeżeli jest namalowana
linia stopu muszą się przed nią zatrzymać i nie wolno im wjeżdżać na
żadną część przejścia.
Kierowcom nie wolno wyprzedzać lub parkować po obu stronach przejścia,
w miejscach oznakowanych zygzakiem. Więcej informacji na ten temat
zawiera część 10 poświęcona parkowaniu.
Nie masz pierwszeństwa przed innymi pojazdami dopóki rzeczywiście
nie wejdziesz na przejście. Nigdy nie wchodź na przejście, jeżeli
zmusiłoby to kierowcę do gwałtownego hamowania lub gwałtownego
skrętu.
Nie wolno ci przechodzić przez jezdnię w miejscu oznakowanym
zygzakowatymi białymi liniami, które znajdują się po obu stronach
przejścia. W razie braku tego rodzaju oznakowania nie wolno ci
przechodzić przez jezdnię w odległości 15 metrów od przejścia.
Jeżeli pośrodku przejścia jest wysepka traktuj przejście po każdej jej
stronie, jako odrębne.
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Zawsze rozglądaj się uważnie czy nie nadjeżdżają samochody.
Postaw jedną stopę na przejściu dając znak, że chcesz przejść.
Zanim ruszysz zaczekaj aż pojazdy się zatrzymają.

Światła dla pieszych

Światła dla pieszych składają się z sygnalizacji świetlnej dla kierowców i
sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Zwykle sygnalizacja jest wyposażona w
przycisk dla pieszych po naciśnięciu którego, po krótkiej chwili, światło
sygnalizacji zmieni się na czerwone.
Nie przechodź jeżeli pali się napis “wait” lub czerwone światło.
Ostrożnie przejdź przez jezdnię, gdy pali się napis “cross now” lub
zielone światło.
Jeżeli pośrodku przejścia jest wysepka, zielone światło lub znak
“cross now” oznacza to, że możesz dojść tylko do wysepki. Aby
przejść do końca jezdni musisz nacisnąć przycisk na kolejnych
światłach.
Na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących niektóre przejścia
zostały wyposażone w sygnalizację dźwiękową i/lub wibrującą płytkę
umieszczoną na przycisku, która informuje kiedy można bezpieczne
przejść przez jezdnię.

Przejście z sygnalizacją uruchamianą przez pieszych

Na przejściu tego rodzaju żółte światło będzie pulsowało przez krótki czas
po tym jak zgaśnie czerwone dla kierowców. Podobnie zielone światło dla
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pieszych będzie pulsowało przez krótki czas zanim zmieni się na czerwone.
Jeżeli na przejściu z sygnalizacją uruchamianą przez pieszych pulsuje żółte
światło pierwszeństwo mają piesi.

Sygnalizacja świetlna

Jeżeli przechodzisz na światłach przez drogę, która nie ma sygnalizacji dla
pieszych, sprawdź światła w obu kierunkach. Jeżeli na drodze przez którą
chcesz przejść pojazdy zatrzymały się na czerwonym świetle, ostrożnie
przejdź. Uważaj na pojazdy, które mogą skręcać w drogę która chcesz
przejść i pamiętaj, że niektóre światła nie zatrzymują ruchu na niektórych
pasach pomimo, że na pozostałych pasach ruch został wstrzymany.
Zachowaj szczególną ostrożność na skrzyżowaniach z pasami dla
skręcających.

Przejścia niekontrolowane

Wysepka jest ułatwieniem dla pieszych. Zapewnia bezpieczniejsze przejście,
ponieważ rozdziela je na dwa etapy.
Nie przechodź przez drogę bezpośrednio przed ciężarówką – to jest jej
martwy punkt.

PAMIĘTAJ
Jeżeli nie widzisz kierowcy on ciebie również nie widzi.
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