DZIECI

Proste
Proste czynnoÊci zapewniajàce
bezpieczeƒstwo
bezpieczeƒstwo
W samochodzie
● Zawsze zapinaj pasy bezpieczeƒstwa, nawet na krótkich trasach i nie rozpinaj ich nawet,
kiedy ju˝ prawie jesteÊ na miejscu.
● Korzystaj zawsze z fotelika na tylnym siedzeniu - pozwala na prawid∏owe u∏o˝enie pasów

bezpieczeƒstwa. W ten sposób nie ryzykujesz obra˝eƒ brzucha w razie wypadku.
● Kiedy samochód zatrzymuje si´, wysiadaj zawsze od strony chodnika - tak, abyÊ by∏

zas∏oni´ty przed samochodami na jezdni.

Pieszo
● Bàdê zawsze widoczny. Ze wzgl´du na niski wzrost widaç ci´ s∏abiej ni˝ doros∏ych.

Nie stawaj za samochodem, który wykonuje manewry. Zrób kilka kroków i poka˝ si´ kierowcom, zanim wejdziesz na jezdni´.
● W mieÊcie poruszaj si´ po chodniku; poza miastem poruszaj si´ po poboczu lewej strony

drogi, a gdy go nie ma, lewà stronà jezdni.
● Przechodê przez jezdni´ tylko przez przejÊcie dla pieszych. Zatrzymaj si´ na skraju

chodnika i poobserwuj ruch. By przejÊç przez jezdni´, dojdê do przejÊcia dla pieszych;
je˝eli przechodzisz na Êwiat∏ach, poczekaj, a˝ zapali si´ zielone Êwiat∏o i upewnij si´,
˝e pojazdy zatrzyma∏y si´.
● Zanim przejdziesz, popatrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Zrób jeden krok do

przodu, aby kierowcy mogli ci´ zobaczyç. Zanim wejdziesz na jezdni´ poczekaj,
a˝ samochody ca∏kowicie si´ zatrzymajà. Na Êrodku jezdni spójrz jeszcze w prawo.
● Przechodzàc, rozglàdaj si´ w obie strony, gdy˝ samochody mogà nadjechaç

szybko i z ka˝dej strony.
● Nigdy nie przebiegaj przez jezdni´, nawet przez przejÊcie dla pieszych.
● Kiedy wysiadasz z autobusu albo autokaru i chcesz przejÊç przez jezdni´,

nie rób tego ani przed, ani za pojazdem: jakiÊ samochód mo˝e omijaç autobus
i nie zauwa˝yç ci´. Poczekaj, a˝ autobus odjedzie.

DZIECI
Na rowerze
● Dobrze jest za∏o˝yç kask - chroni g∏ow´.
● By by∏o ci´ dobrze widaç, noÊ elementy odblaskowe
i w∏àcz oÊwietlenie roweru po zmroku lub kiedy jest brzydka pogoda.
● Trzymaj si´ prawej strony jezdni - samochody b´dà mog∏y ci´
bezpiecznie wyminàç.
● Wyraênie poka˝ zamiar skr´tu wyciàgajàc r´k´ w po˝àdanym kierunku
i odwróç g∏ow´, by upewniç si´, ˝e mo˝esz to zrobiç bezpiecznie.
● Na czerwonym Êwietle trzymaj si´ prawej strony za samochodami,

by byç dobrze widocznym w ich tylnym lusterku.
● Nie jedê zbyt blisko parkujàcych samochodów, gdy˝ w ka˝dej chwili

mogà otworzyç si´ drzwi. Trzymaj si´ jednak prawej strony jezdni.
● Nie jedê nigdy obok innego rowerzysty. Jedê za nim.

Samochody muszà mieç mo˝liwoÊç bezpiecznego wyprzedzania.

Na rolkach
● Pami´taj o noszeniu wyposa˝enia ochronnego: kasku,

na∏okietników, nakolanników i ochraniaczy na d∏onie.
● Zwracaj uwag´ na przeszkody na drodze, byÊ móg∏ je bezpiecznie

ominàç.
● Nie podczepiaj si´ do pojazdów ani innych kolegów jadàcych

na rowerach.

Bàdê zawsze uwa˝ny!
Uwa˝aj przy wyjazdach z gara˝y lub parkingów: w ka˝dej chwili mo˝e wyjechaç z nich samochód.
Je˝eli nie znasz znaczenia jakiegoÊ znaku drogowego lub oznaczeƒ poziomych na drodze,
poproÊ rodziców o wyjaÊnienie, gdy˝ wszystkie elementy oznakowania przewidziane
w kodeksie drogowym sà wa˝ne dla bezpieczeƒstwa wszystkich u˝ytkowników drogi.
Przestrzegaj ich niezale˝nie od tego, czy poruszasz si´ pieszo, na rowerze czy na rolkach.

