Hasznos tanácsok kerékpárosok és gyalogosok számára a téli közlekedéssel kapcsolatban
1. Amikor közúton közlekedünk, mindig vegyük figyelembe, hogy a téli útviszonyok
egyaránt próbára teszik a járművet és annak vezetőjét is. A nyári útviszonyok mellett
egy egyszerű erőteljesebb fékezéssel megoldható közlekedési helyzet télen könnyen
végződhet súlyos balesettel. Ezért gyalogosan és kerékpárral is óvatosabbnak kell
lennünk. Kerüljük a hirtelen irányváltást, kerékpárosok karjelzéssel jelezzék
kanyarodási szándékukat.
2. A kijelölt gyalogátkelőhelyen közeledő gyalogosnak ugyan elsőbbsége van, de ehhez
az kell, hogy a lelépés még féktávolságon kívül történjen. Még nagyobb óvatossággal
lépjünk tehát le a járdáról, és ne kezdjük meg az átkelést, csak ha megbizonyosodtunk
arról, hogy a jármű nem csak meg akart, de meg is tudott állni!
3. Gyalogátkelőhelyen se forduljunk meg hirtelen! Ha meggondoltuk magunkat, inkább
fejezzük be a megkezdett átkelést, és a túloldalról induljunk vissza. Szabályok ide vagy
oda, egy már elhaladt gyalogos mögött gyakran indul el az autós, a hirtelen
irányváltás gyakori baleseti forrás.
4. Hiába a több tízéves vezetési gyakorlat, a csúszós úton többszörösére növekedhet a
fékút, a kerékpárral, gyalogosan az úttesten közlekedőknek nagyon jól, már messziről
láthatóvá kell tenniük magukat. Viseljünk láthatósági mellényt, a kerékpárokon legyen
jól működő, erős hátsó piros fény és jól látható, DE NEM VAKÍTÓ első fehér fény. A
gyalogos egy zseblámpával tudja magára időben felhívni a figyelmet, az autósnak lesz
ideje eldönteni, hogy lassítania kell, vagy tud kerülni.
5. Ha hosszabb, jegesnek látszó burkolathoz érünk, érdemes akkor átkelni rajta, ha nincs
járműforgalom. Sajnos a balesetek okai között gyakori, hogy a jeges úton a
kerékpáros, gyalogos elcsúszik és így kerül a jármű elé.
6. A téli gyalogláshoz használt lábbeli talpfelülete nagy mértékben befolyásolja a
közlekedés biztonságát. Számos praktikát találni az interneten azzal kapcsolatban,
hogyan lehet egy csúszós cipőt biztonságossá tenni, de bizonyos üzletláncok szoktak
erre a célra gyártott, különböző méretben kapható papucs szerű, alul szegecses
alkalmatosságot árulni, amibe a cipőnkkel kell belelépni és meg is oldódott a
probléma.

