LÁTHATÓSÁG
= BIZTONSÁG
Az ember érzékszervei révén tájékozódik, észleli a külvilágot. Szemünk révén
érkezik a külvilágból az információ 90%-a. Ezért a közúti balesetek megelőzése érdekében rendkívül fontos a láthatóság növelése!

A legfontosabb tennivaló: Látni és látszani!
Ez az egyszerű „szabály” valóban életet menthet!

MIRE ÜGYELJÜNK:
Gyalogosként
Sötétben minden tehén fekete - tartja a mondás,
és ez nagyon is igaz. Sötétben, szürkületben, ködös időben a gyalogosok egyszerűen belevesznek a környezetükbe, hacsak nincs náluk világító
eszköz, vagy olyan fényvisszavető ruházat, vagy
felszerelés (karpánt, láthatósági mellény, prizma,
stb,), ami esélyt ad a járművezetőknek, hogy észrevegyék őket. Ebben az élénk színű ruházat is segíthet.
Az is fontos, hogy a gyalogos is lássa az esetlegesen közeledő veszélyt. Ezért lakott területen kívül a
menetiránnyal szemben kell haladni az út szélén,
hiszen így látják a közeledő járműveket, észreveszik, ha valaki őket nem, s szükség esetén ki tudnak térni a baleset elől. Tegyük láthatóvá magunkat, és mindig olyan szituációt alakítsunk ki, ahol
mi is jól láthatjuk a forgalmat, a többi közlekedőt!

LÁTHATÓSÁG
= BIZTONSÁG
MIRE ÜGYELJÜNK:
Kerékpárosként
A kerékpárosokat nem védi karosszéria, légzsák, sem
egyéb technika, ami egy ütközés esetén meg tudná
védeni őket. Ezért a kerékpárosoknak minden járművezetőnél jobban kell figyelniük saját biztonságukra.
A láthatatlanság ellen is védekezni kell, hiszen a kerékpárosok egyik legnagyobb ellensége éppen ez;
amikor a többiek nem látják, nem észlelik őket.
S mi minden szolgálhatja a kerékpár láthatóságát?
Macskaszem, küllőprizma, elöl és hátul pedig lámpa. Persze nem elég, ha a jármű látható, legyen a kerékpáros is az! A fényvisszavető mellény vagy ruházat használata lakott területen kívül sötétedés után
vagy rossz látási viszonyok között kötelező. Lakott
területen belül használata nem kötelező, de ajánlott.
Jó szolgálatot tehet még a fényvisszavető karpánt,
a táskára akasztható prizma, vagy éppen fényvis�szavető hátizsákhuzat.

Motorkerékpárosként
Nem szerencsés a fekete ruházat a motoron sem,
mivel este, és esőben szinte észrevehetetlenné teszi a motorost. A legjobb, ha speciálisan erre a célra kialakított láthatósági ruházatban közlekednek. A
járművezetők számára az autó visszapillantójában
is jobban észrevehető egy ilyen felszerelés.
Csökkenti a baleseti kockázatot az is, ha élénk,
harsányszínű bukósisakot vesz fel a motoros; de
az is hasznos, ha a sisak kevésbé élénk, ellenben
világos tónusú színben pompázik, mintha különböző rikító csíkok, elemek dizájnos kombinációja
mintázata van.

