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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – W TROSCE O DZIECI
6 dzieci zginęło, a ponad 70 zostało rannych – to tragiczny bilans wypadków z
udziałem najmłodszych, do jakich doszło w ubiegłym roku. Wielu z tych
zdarzeń można by uniknąć, gdyby odpowiednio wcześniej dorośli pokazali
dzieciom, jak należy zachować się na drodze, w jakich miejscach przechodzić
przez jezdnię, czy w jaki sposób bezpiecznie podróżować samochodem.
Rozpoczynający się rok szkolny wiąże się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, na
które narażone są dzieci, szczególnie te rozpoczynające swoją przygodę ze szkołą.
Dlatego też koniec wakacji jest najlepszym momentem, aby przekazać najmłodszym
kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć groźnych sytuacji, zwłaszcza podczas
codziennej drogi do szkoły i domu. Bardzo duże znaczenie ma tu także postawa i
zachowanie rodziców i opiekunów. Nieznajomość przepisów ruchu drogowego u dzieci i
brak umiejętności przewidywania zagrożeń sprawiają, że maluchy swoim zachowaniem
często same przyczyniają się do powstawania zdarzeń drogowych. W 2012 roku dzieci
były sprawcami 23 wypadków, w których na szczęście nikt nie zginął, a 24 z nich
zostało rannych. Główną przyczyną tych zdarzeń było najczęściej nagłe wtargnięcie na
jezdnię. Dziecko często skupia swoją uwagę tylko na jednej czynności naraz, dlatego
też na drodze może nieświadomie narażać się na niebezpieczeństwo. Mali uczniowie
podążając do szkoły są bardziej skoncentrowani i większą uwagę zwracają na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym niż w drodze powrotnej, kiedy idą razem z
kolegami i koleżankami i zajęte są rozmową. Nawet, jeżeli dziecko zna trasę na pamięć
trzeba mu systematycznie przypominać, by koncentrowało się na tym, co się dzieje
dookoła.
Podlascy policjanci radzą:
przede wszystkim bądź dla swojego dziecka wzorem prawidłowego zachowania zawsze i w każdej sytuacji,
wybierz bezpieczną drogę, którą dziecko ma chodzić do szkoły i dokładnie się z nią
zapoznaj; naucz dziecko bezpiecznego poruszania się po tej trasie i korzystania ze
środków komunikacji publicznej,
przypominaj dziecku, że w mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza
miastem poboczem lewej strony drogi,
ucz dziecko, że przez jezdnię powinniśmy przechodzić wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych,
zwróć uwagę dziecku, że pod żadnym pozorem nie wolno przebiegać przez drogę,
nawet na przejściu dla pieszych (przebieganie przez jezdnię jest wciąż częstą
przyczyną wypadków z udziałem dzieci),
uwrażliwiaj dziecko, że samochód może nadjechać szybko i dlatego zawsze przed
przejściem przez jezdnię trzeba uważnie rozejrzeć się w obie strony – najpierw w lewą,
potem w prawą i ponownie w lewą,
pamiętaj także:
by podczas Twojej nieobecności w domu dziecko nikomu nie otwierało drzwi,
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bezwzględnie zakaż dziecku przyjmowania od obcych osób jakichkolwiek prezentów
(np. słodyczy),
zabroń dziecku wsiadania do samochodów kierowanych przez obce osoby oraz
oddalania się z nieznajomymi; ucz dziecko zasad ograniczonego zaufania wobec
obcych,
dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy
na szyi,
nie pokazuj dziecku miejsc przechowywania cennych przedmiotów i ucz je, aby swoje
wartościowe rzeczy (np. telefon) przechowywało w miejscu utrudniającym ich kradzież
- np. w wewnętrznej kieszeni kurtki,
staraj się zrobić wszystko, aby dziecko podczas zabawy zawsze było rozsądne; ucz je
także zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
zwracaj uwagę na zachowanie swojego dziecka i jego przyjaciół,
zawsze traktuj swoje dziecko poważnie i nie bagatelizuj jego problemów; znajdź
również codziennie czas na rozmowę ze swoim dzieckiem.
Równie ważna jest także widoczność dziecka na drodze. To ona wpływa na czas reakcji
kierującego i jednocześnie na drogę hamowania pojazdu. Prawo o ruchu drogowym
nakazuje wszystkim dzieciom do 15 roku życia poruszającym się poza obszarem
zabudowanym noszenie elementów odblaskowych. Takie elementy u najmłodszych
powodują, że kierowca jest w stanie w nocy dostrzec dziecko z odległości 150 metrów,
gdzie przy ich braku ten dystans skraca się nawet do 20 - 30 metrów. W takiej sytuacji
kierowca jadący ponad 60 km/h ma dużo mniej czasu na reakcję i może nie zdążyć
wykonać bezpiecznego manewru. Trzeba pamiętać, że koszt zakupu kamizelki
odblaskowej jest stosunkowo niewielki (kilka - kilkanaście złotych), a jej skuteczność
jest bardzo duża. Można również kupując ubrania wybierać te, które już mają elementy
odblaskowe. Sprawiają one, podobnie jak kamizelka, że dziecko jest dobrze widoczne
na drodze zarówno w nocy, jak i w dzień i pozwalają kierującemu dużo wcześniej
dostrzec zagrożenie, a co za tym idzie znacznie podnoszą bezpieczeństwo
najmłodszych.
Rodzice powinni pamiętać także o obowiązku przewożenia swoich pociech w fotelikach
ochronnych oraz o sprawdzaniu, czy te już starsze mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
Przestrzeganie tych dwóch ważnych zasad znacząco zmniejsza ryzyko śmiertelnego
wypadku oraz odniesienia poważnych obrażeń.
Warto również zauważyć, że nie tylko zachowanie dziecka wpływa na jego
bezpieczeństwo na drodze. Bardzo ważny jest tu również kierowca i zachowanie przez
niego szczególnej ostrożności, gdy w rejonie drogi zauważy dziecko. Pomóżmy
najmłodszym bezpiecznie dotrzeć do celu ograniczając prędkość w okolicach szkół i
dokładnie obserwując drogę.
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