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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Okolice szkół są w ruchu drogowym miejscami, w
których zachodzi konieczność ochrony najsłabszych
uczestników ruchu drogowego – dzieci. Gwarancją
bezpieczeństwa dzieci jest zachowanie szczególnej
ostrożności przez kierującego pojazdem. Dlatego
tak istotne jest prawidłowe oznakowanie okolic
szkół czy dróg dzieci do szkoły. Oznakowanie, tak
pionowe jak i poziome, stanowi jedyną informację
dla kierowcy o specyficznej sytuacji na drodze.
Niestety, w natłoku kolorowych, „krzyczących” z
poboczy dróg reklam, mimowolnie zawracamy
coraz mniejszą uwagę na znaki pionowe.
Skutecznym sposobem na poradzenie sobie z tym
problemem jest wzmocnienie oznakowania
pionowego przez zastosowanie odpowiednich
symboli na nawierzchni. Zawsze bowiem wzrok
kierowcy skupiony jest na jezdni.
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Umieszczenie na jezdni poziomego symbolu A-17
„uwaga dzieci” przykuwa uwagę kierowcy i zwiększa
jego ostrożność w okolicy tak oznakowanego
przejścia. Umieszczenie na drodze prostego, ale
sugestywnego napisu „SZKOŁA” skutecznie wpływa
na zwiększenie czujności i redukcję prędkości.
Doskonałym
uzupełnieniem
istniejącego
oznakowania w przypadku przejść dla pieszych jest
zwiększenie kontrastu i widoczności poprzez
dodanie między pasy białe pasów w kolorze
czerwonym.
Na kolejnej stronie prezentujemy Państwu kilka
rozwiązań, które z powodzeniem są stosowane i
podnoszą poziom bezpieczeństwa na drogach
całego kraju.
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Znak A-17 („uwaga dzieci”) zastosowany na jezdni jako wzmocnienie
znaku pionowego.
Odblaskowy ,dobrze widoczny przed świtem, po zmroku oraz przy
opadach atmosferycznych.

Akustyczne czerwone linie – dzięki odpowiedniej grubości masy
termoplastycznej powodują efekt akustyczny i wibrowanie na
kierownicy. Jest to czytelny sygnał dla kierowcy, że powinien zwolnić
i zachować szczególną ostrożność.
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Napis „SZKOŁA” to wyraźny i jasny znak dla kierowcy, że zbliża się do
miejsca, gdzie może być narażony na wtargnięcie dzieci na jezdnie.

Znak B-43 („strefa ograniczonej prędkości”) stosowany w większości
na osiedlach mieszkaniowych, może być skutecznym sposobem na
zmniejszenie prędkości pojazdów w okolicach szkół.

Termoznak to:
- prefabrykowane elementy z mas termoplastycznych służące
do grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg, ulic,
placów, parkingów
- łatwa i szybka aplikacja nie wymagająca specjalistycznego
sprzętu i wykwalifikowanych pracowników
- wysoka wytrzymałość materiału na ścieranie i zabrudzenia
- dobra przyczepność do podłoża umożliwiająca stosowanie
na wszystkich powierzchniach dróg
- wysoka odblaskowość zapewniająca lepszą widoczność
podczas opadów atmosferycznych
- możliwość szybkiego przywrócenia ruchu drogowego
Znak P-10 – przejście dla pieszych z dodatkowymi pasami w kolorze
czerwonym. Zwiększony kontrast powoduje lepszą widoczność
samego przejścia, ale przede wszystkim pieszych znajdujących się na
nim.
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