Zanim wyruszysz
w drogę:

Wyposażenie samochodów
ciężarowych:

 Sprawdź dokładnie stan techniczny roweru – niesprawny rower może
zaszkodzić przede wszystkim Tobie.

1. Znaki ostrzegawcze dla rowerzystów montowane na samochodach
ciężarowych.

 Sprawdź czy Twój rower ma obowiązkowe wyposażenie – czyli:
– z przodu – jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. Dodatkowe lusterka prawidłowo ustawione pomagające kierowcom
widzieć rowerzystów znajdujących się w martwym polu.

– z tyłu – jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym
niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może
być migające

3. Czujniki z prawej strony pojazdu informujące kierowców, kiedy
obok nich znajduje się rowerzysta.

– co najmniej jeden sprawnie działający hamulec

4. Kamera.

– dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

5. Osłony zapobiegające wciągnięciu rowerzysty pod samochód ciężarowy.

1

2
3

6
5

2
2

4

4
1

BEZPIECZNY
ROWERZYSTA

1. Dzwonek.
2. Dźwignia hamulca przednieg i tylnego.
3. Lampa przednia.
4. Hamulec przedni.
5. Hamulec tylny.
6. Lampa tylna + odblask.

Wskazówki bezpiecznego
poruszania się rowerem

Pamiętaj o:
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Co robić?
Zanim ruszysz:
• Sprawdź dokładnie stan techniczny roweru: układ hamulcowy i kierowniczy,
oświetlenie, stan ogumienia, przetrzyj światełka odblaskowe.
• Bądź widoczny, miej na sobie coś jaskrawego i odblaskowego np. kamizelkę
odblaskową.
• Załóż kask ochronny dla własnego bezpieczeństwa. Kask znacznie zmniejsza
prawdopodobieństwo urazu podczas kolizji lub upadku z roweru.
• Włącz przednie i tylnie światła, kiedy robi się ciemno.
• Zanim ruszysz, dokładnie się rozejrzyj.
• Zapewnij bezpieczny montaż toreb, aby nie mogły zaczepić o koła i łańcuch.

W trakcie jazdy:
• Oglądaj się regularnie przez ramię. Ten odruch może uratować Ci życie.
• Korzystaj ze śluz rowerowych na skrzyżowaniach. Ustawiaj się tak, żeby
znajdujący się za tobą kierowca widział cię wyraźnie.
• Nawiązuj kontakt wzrokowy z innymi użytkownikami drogi przed
wykonaniem manewru.
• Dostosuj swoją prędkość do warunków panujących na drogach.
• Wykonując manewr, upewnij się czy jest to bezpieczne dla Ciebie i innych
użytkowników dróg.
• Przejeżdżając przez skrzyżowanie stosuj zasadę szczególnej ostrożności.
• Pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas jazdy w deszczu.
Hamulce działają wówczas znacznie słabiej i maleje przyczepność opon.
• Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.
• W razie potrzeby nagłego hamowania, korzystaj z obu hamulców –
przedniego i tylnego.
• Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.

Pamiętaj!

Pamiętaj o oświetleniu i odblaskach, to nie tylko obowiązkowe wyposażenie roweru,
to także szansa, że zostaniemy dostrzeżeni przez kierowcę odpowiednio wcześniej
a nie wtedy, gdy jest za późno na hamowanie.

Czego nie robić:
• Nigdy nie wyprzedzaj samochodu ciężarowego, autobusu lub dużego pojazdu
z prawej strony.
• Nie trzymaj się krawężnika. Bądź widoczny.
• Nie przejeżdżaj na czerwonym świetle. Przestrzegaj przepisów drogowych.
• Nie przejeżdżaj, ale przeprowadzaj rower na przejściu dla pieszych.
• Nie korzystaj z telefonów komórkowych czy odtwarzaczy MP3 podczas jazdy.
Skup się na jeździe i dźwiękach otoczenia.
• Dla własnego bezpieczeństwa nie wyprzedzaj pojazdów sygnalizujących
skręt w prawo.

Główne wykroczenia rowerzystów:
• Jazda pod wpływem alkoholu (zwłaszcza poza miastem).
• Wjeżdżanie na przejazd na ścieżce dla rowerów nie upewniwszy się,
czy kierowca widzi rowerzystę.
• Wymuszenie pierwszeństwa.
• Rozmowy przez telefon.
• Brak sygnalizowania manewrów.
• Brak oświetlenia, odblasków oraz kasku.

Wykroczenia kierowców w stosunku
do rowerzystów:

W 2017 roku w Polsce rowerzyści uczestniczyli w 4 212 wypadkach
drogowych, w których zginęło 220 rowerzystów, a rany odniosły
3 824 osoby (3800 kierujących rowerami i 24 pasażerów).
· W 2017 r. najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych
przez rowerzystów było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.
· Wypadki z udziałem dużych pojazdów często prowadzą
do poważnego urazu lub śmierci rowerzysty.
· Najniebezpieczniejsza sytuacja występuje wtedy, gdy rowerzysta
znajduje się z prawej strony pojazdów skręcających w prawo.

Zarówno kierowcy jak i rowerzyści ponoszą odpowiedzialność za swoje
wzajemne bezpieczeństwo.
CEMEX inwestuje w wyposażenie pojazdów oraz ciągłe szkolenia dla
zespołu kierowców, budując świadomość występujących na drodze
sytuacji i zagrożeń.

Patrz i bądź widoczny
Wszystkie pojazdy CEMEX są wyposażone w dodatkowe lusterka zapewniające
widoczność dookoła i w pobliżu pojazdu, szczególnie eliminujące martwe pole
z prawej strony i przodu pojazdu.

• Jazda zbyt blisko rowerzysty-podmuch ciężarówki lub woda z mokrej nawierzchni
rozbryzgująca spod kół, może przyczynić się do utraty równowagi cyklisty.
• Nie zatrzymanie się przed przejazdem dla rowerzystów, gdy rowerzysta jest
w trakcie przejazdu, a pasy oddziela wysepka.
• Wymuszanie pierwszeństwa.
• Niestaranne sprawdzenie, czy kierowca może wykonać warunkowy skręt.

Nie należy bezgranicznie wierzyć w posiadanie pierwszeństwa
przejazdu. Lepiej zachować rozwagę przy przejeżdżaniu przez
przejazd dla rowerzystów niż narazić się na obrażenia ciała
w kontakcie z pojazdem.
 Rowerzysta może korzystać z pobocza lub jezdni tylko w razie
braku drogi dla rowerów lub rowerów i pieszych.
 Rowerzysta jadący drogą przeznaczoną dla rowerzystów
i pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym.
 Podczas jazdy w więcej niż 2 osoby należy jechać jeden
za drugim a nie obok.

Rowerzysto pamiętaj, że Ciebie również obowiązują przepisy dotyczące
pierwszeństwa w ruchu drogowym, zmiany pasa, a także sygnalizacji skrętu
lub zmiany pasa!

Bądź świadomy, bądź
bezpieczny

Czytaj znaki

Grafika obrazująca
martwe strefy pojazdu.

Na prawym tylnym rogu wszystkich
pojazdów transportowych CEMEX
zamontowano znak ostrzegający
rowerzystów o niebezpieczeństwie
związanym z przejeżdżaniem wzdłuż
prawej strony pojazdu.
„Uwaga strefa niebezpieczna. Nie zbliżać
się, kiedy pojazd skręca w prawo”.

