Інформація класним керівникам для проведення
профілактично-роз'яснювальної роботи
щодо правил дорожнього руху
Встановлено, що основними причинами нещасних випадків з дітьми є
безвідповідальне ставлення до власної безпеки, а також незнання
елементарних заходів безпеки.
Правила дорожнього руху
Безпека руху пішохода:
1. При переході проїжджої частини дороги необхідно користуватися
підземним, надземним пішохідними переходами або переходити дорогу у
місцях, позначених спеціальною розміткою або дорожніми знаками
„Пішохідний перехід ”.
2. Якщо на ділянках шляхів відсутні позначені пішохідні переходи,
переходити дорогу дозволяється на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч.
Коли перехрестя або позначені пішохідні переходи у межах видимості
відсутні, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків,
дозволяється переходити дорогу під прямим кутом до краю проїжджої
частини у місцях, де вона добре проглядається в обох напрямках, і тільки
після того, як пішохід оцінить відстань до транспортного засобу, що
наближається, його швидкість і пересвідчитись у відсутності небезпеки.
3. У всіх випадках, коли пішохід збирається переходити проїжджу
частину і узбіччя, а також поза перехрестям і позначеними переходами, він
повинен, перш ніж почати перехід, переконатися у його безпеці та
відсутності транспортного засобу, що наближається.
4. Пішоходи, що не встигли завершити перехід всієї проїжджої частини,
провинні пропустити транспортний засіб, чекаючи можливості для
подальшого руху на острівку безпеки, а за його відсутності – на лінії, що
розділяє потоки протилежних напрямків. Продовжувати перехід дороги
можна, виконавши ті ж вимоги, які регламентують порядок початку переходу
проїжджої частини дороги.
5. Якщо на проїжджій частині зупинився транспортний засіб або
з’явилася інша перешкода, що обмежує оглядність, необхідно належним
чином переконатися у відсутності іншого транспортного засобу, що може
наближатися. При цьому обходити автотранспорт, що стоїть, необхідно
ззаду.
Обов’язки і права пасажирів:
Посадку (висадку) дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки
транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності
такого майданчика — з тротуару чи узбіччя, а якщо це неможливо, то з
крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за
умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху.
Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:

- сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного
засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше
пристосування;
- під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями
безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклі — в застебнутому мотошоломі.
- не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг;
- не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху.
Пасажирам забороняється:
- під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та
заважати йому в цьому;
- відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився
біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі;
- перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і
виступи транспортних засобів;
- під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в
не обладнаному для сидіння місці.
Пасажир під час користування транспортним засобом має право на:
- безпечне перевезення себе і багажу;
- відшкодування завданих збитків;
- отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху.
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