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„KORYTARZ ŻYCIA”
Czas odgrywa ogromna rolę w działaniach służb ratunkowych. Kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego,
korek może całkowicie zatamować ruch na wiele godzin. Pamiętajmy, że możemy przysłużyć się
osobom, które potrzebują pomocy. Wystarczy, że zrobimy jedną prostą rzecz, która jest stosowana
już od bardzo dawna w wielu państwach świata- KORYTARZ ŻYCIA. Ostrowscy policjanci przygotowali
krótki film instruktażowy dotyczący prawidłowego zachowania na drodze.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim mając na uwadze bezpieczeństwie na drodze jak również
natychmiastową pomoc uczestnikom zdarzeń drogowych przygotowali film instruktażowy, przedstawiający jak powinni
zachować się kierujący, gdy po drodze przemieszcza się pojazd uprzywilejowany.
Każdy kierowca powinien wiedzieć jak utworzyć korytarz. Oto kilka zasad:
- Jeśli widzisz, że droga zaczyna się korkować - zjedź na bok pasa.
- Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki, zjedź od razu pozostawiając między autami przestrzeń umożliwiającą
przejazd dla służb ratunkowych.
- W przypadku, gdy autostrada ma dwa pasy, kierowcy na lewym zjeżdżają zawsze - na lewo, kierowcy na pozostałych
pasach - na prawo.
- W ten sposób tworzy się szeroki pas, którym służby ratunkowe mogą dojechać do poszkodowanych i poruszać się w obu
kierunkach.
Pamiętajmy też, że przepisy również zwracają na tę kwestię uwagę. Prawo o ruchu drogowym w art. 9. określa, że "uczestnik
ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności
przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się". Oznacza to, że kierowcy nie powinni
wjeżdżać na skrzyżowanie, po którym jedzie pojazd uprzywilejowany i umożliwić mu przejazd, a piesi zrezygnować z
przejścia przez „zebrę” przed nadjeżdżające pojazdy służb ratunkowych: karetkę, radiowóz czy wóz strażacki. Czasami to
jednak może okazać się niewystarczające i już zawczasu warto pomyśleć o ułatwieniu dojazdu służbom ratunkowym.
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