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Im cieplej, tym więcej na drogach motocykli, skuterów i innych jednośladów. Kierowcy tych
pojazdów powinni pamiętać, że pomimo większej swobody wykonywania manewrów na drodze,
tak samo obowiązują ich przepisy ruchu drogowego. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności
na drodze.
Wiele wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowanych zarówno przez nich samych, ale również przez innych uczestników ruchu
drogowego. Jednak kierowcy jednośladów w takich sytuacjach są bardziej narażeni na obrażenia. Kierujący jednośladami muszą na każdym
metrze drogi zastanawiać się nad swoim zachowaniem i przewidywać zachowanie innych. Ktoś powie: „Jak każdy kierowca samochodu” owszem, ale jego chroni karoseria, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna, motocyklistę tylko kask i kombinezon…
Kierujący motocyklami powinni pamiętać, że jazda tymi pojazdami jest bardziej niebezpieczna niż samochodem i w znacznie większym
stopniu trzeba wykorzystywać zdolności motoryczne, umiejętności przewidywania i szybciej reagować na zmieniające się warunki na
drodze. Nie ma tu miejsca na brawurę, brak ostrożności czy łamanie przepisów drogowych.
Należy zdać sobie sprawę z tego, że przy zbyt dużej prędkości motocykliści stają się często niewidoczni dla innych kierowców. Nie można
zakładać, że skoro użytkownik jednośladu widzi samochód, to jego kierowca też go widzi. Jeżdżąc pomiędzy samochodami, nie stosujmy
metody „wpychania się”. Jeżeli nie ma możliwości przejazdu, warto poczekać cierpliwie i ruszyć za chwilę.
Policja apeluje:
Kierowco samochodu – sezon motocyklowy już się zaczął. Na drodze będzie coraz więcej motocykli, skuterów i innych jednośladów. Bądź
dla innych życzliwy i wyrozumiały. Zmieniając pas ruchu lub kierunek jazdy, sygnalizuj wcześniej o tym manewrze i upewnij się, że nikomu
nie zajedziesz drogi. Podczas wyprzedzania zachowaj bezpieczny odstęp.
Motocyklisto – daj szansę kierowcom samochodów, aby Cię zobaczyli. Jaskrawy kolor stroju, elementy odblaskowe, włączone światło,
dozwolona i dostosowana do warunków na drodze prędkość zwiększają szansę, że zostaniesz zauważony.

