Update: Dosar penal pentru o È™oferiÈ›Äƒ! A accidentat o
femeie ...
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La volanul autoturismului se afla o È™oferiÈ›Äƒ de 33 de ani, din PiteÈ™ti, care se deplasa dinspre Bascov spre Podu
Viilor, atunci când a accidentat-o pe femeia de 44 de ani, din Budeasa, care traversa regulamentar. Victima a fost
transportata la spital, in urma investigatiilor fiind stabilit diagnosticul de fractura membru inferior stang.
Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Se continuÄƒ
cercetÄƒrile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care evenimentul s-a produs.
Pentru a evita implicarea în evenimente rutiere cu pietoni, poliÈ›iÈ™tii argeÈ™eni vÄƒ recomandÄƒ:

- În condiÅ£iile unui trafic aglomerat, precipitaÅ£iile, pot determina apariÅ£ia unor blocaje rutiere temporare.
PÄƒstraÅ£i-vÄƒ calmul, nu uitaÅ£i de politeÅ£ea rutierÄƒ ÅŸi nu blocaÅ£i intersecÅ£iile. De asemenea, nu vÄƒ anga
depÄƒÅŸirea coloanelor de autovehicule.
- AcÈ›ionaÈ›i pedala de acceleraÈ›ie cu moderaÈ›ie. Pentru a putea opri în condiÅ£ii de siguranÅ£Äƒ în situaÅ£ia în
autovehiculul care circulÄƒ în faÅ£Äƒ frâneazÄƒ brusc, trebuie mÄƒritÄƒ distanÅ£a în mers. Nu uitaÈ›i cÄƒ puteÈ›i
doar propria persoanÄƒ, ci È™i ceilalÈ›i ocupanÈ›i ai autovehiculului È™i pe ceilalÈ›i participanÈ›i la trafic.

- Pietonii sunt sfÄƒtuiÈ›i sÄƒ-ÅŸi sporeascÄƒ atenÅ£ia, sÄƒ evite pe cât posibil folosirea pÄƒrÅ£ii carosabile, mai ales
întunericului sau în condiÅ£ii de vizibilitate redusÄƒ, sÄƒ se asigure temeinic înaintea traversÄƒrii drumurilor.

- Nu vÄƒ îngustaÅ£i câmpul vizual cu articole de vestimentaÅ£ie voluminoase ÅŸi traversaÅ£i prin locurile permise, d
ce vÄƒ asiguraÅ£i cÄƒ ÅŸoferii au observat intenÅ£ia de a traversa ÅŸi fÄƒrÄƒ a vÄƒ grÄƒbi, pentru ca aceÅŸtia sÄ
pentru a opri în condiÅ£ii de siguranÅ£Äƒ.

- DacÄƒ vÄƒ grÄƒbiÈ›i sÄƒ ajungeÈ›i la destinaÈ›ie, nu uitaÈ›i cÄƒ timpul este preÈ›ios pentru toatÄƒ lumea. ÈšineÈ
în orice eveniment rutier vÄƒ va consuma mult mai mult timp decât dacÄƒ vÄƒ deplasaÈ›i cu prudenÈ›Äƒ.

Un accident rutier a avut loc, în aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ, în PiteÈ™ti, pe strada Depozitelor, in zona CNCD. Din primele infor
un pieton a fost lovit de o maÈ™inÄƒ. Potrivit celui care a sunat sa solicite ajutor, victima, o femeie, este conÈ™tientÄƒ.
La locul evenimentului au ajuns poliÈ›iÈ™tii, dar È™i un echipaj medical.

