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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Децата са най-уязвимите участници в движението по пътищата. Най-често
пострадалите в пътнотранспортни произшествия деца са били пътници в автомобилите
на своите родители или близки. Немалка част от ранените или загиналите в катастрофи
подрастващи сами са били участници в движението като пешеходци, велосипедисти
или като водачи на моторни превозни средства.
Често родителите решават, че децата им са вече достатъчно пораснали и им
предоставят управлението на мотопеда, мотоциклета или автомобила, като сами ги учат
на това. Понякога мотопедът е подаръкът за рождения ден.
Грижата за детето като пътник в семейния автомобил не рядко се пренебрегва,
като нуждата от използването на обезопасителния колан или на обезопасителната
система за деца не се осъзнава като средство за защита, а като необходимост за
предпазване от глоба.

Какво трябва да знаят децата и родителите за безопасното
движение по пътищата
Правилата за пътна безопасност се учат през целия живот, но първите уроци се
дават от родителите. Затова техният личен пример, даден на децата в ранна възраст,
остава за цял живот.
Независимо от доброто познаване на правилата за движение, на пътя детето е
уязвимо и трябва да бъде учено да се пази само.
Слизането и качването на деца до 12 години от и в автомобил, спрял на пътното
платно, става от страната на тротоара или банкета.
Ако тийнейджърът е издържал курс за управление на мотопед, може да го
управлява, когато навърши 16 години.
Пътните превозни средства се управляват само от правоспособни водачи,
преминали обучение и издържали успешно изпит за водач на МПС.
Всички седящи пътници използват системите за обезопасяване, с които МПС са
оборудвани, в това число и децата.
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Съвети:
Не
забравяйте,
че
децата,
пешеходците,
велосипедистите
и
мотопедистите/мотоциклетистите са най-уязвимите участници в движението.
Когато пресичате улицата, пътувате с автомобила си или с градския
транспорт или учите детето си да управлява велосипед, обяснявайте, кое е позволено
от закона и кое - не.
Осигурете на детето си светлоотразителна жилетка или друг вид
светлоотразителни елементи и му препоръчвайте да ги използва винаги, когато
управлява велосипеда си, независимо по кое време на денонощието се случва това.
Светлоотразителните елементи е добре да се ползват особено в тъмната част на
денонощието, когато децата отиват пеша до училище, тренировъчната зала или
детската площадка.
Обяснявайте на детето си, че когато бута велосипеда е пешеходец, а не
велосипедист.
Дори детето да изглежда пораснало не забравяйте, че е дете което общува с
връстниците си, а сред тях родителските уроци бързо се забравят. Затова
използвайте всяка възможност да напомняте на детето си, че трябва само да се пази
на пътя.
Определете най-безопасния път до дома от училище, тренировъчна зала или
детска площадка и го преминете неколкократно заедно.
Приучете детето си да пресича на обозначените за пешеходци места и да
използва изградените алеи, надлези и подлези.
Напомняйте, че играта в близост до пътното платно е опасна. Насочвайте
децата си към детските площадки и изградените игрища.
Не се поддавайте на изкушението сами да научите детето си да управлява
МПС. Обяснете му, че има школи, инструктори и специално приспособени за обучение
превозни средства. Не забравяйте, че носите административнонаказателна
отговорност, ако съзнателно предоставите управлението на МПС на детето, когато
то не отговаря на условията за това.
Когато детето ви навърши 16 години, можете да го запишете в курс за
управление на мотопед.
При всеки удобен случай напомняйте на порасналото си вече дете, че на 14
години носи наказателна отговорност, а след като навърши 16 години носи и
административнонаказателна отговорност.
Винаги, когато детето ви излиза да се забавлява с приятели, които имат МПС,
напомняйте, че при нужда може да се свърже с Вас или с органите на МВР на
телефон 112.
 Текста е част от наръчника за родители „Как да предпазим детето си от
престъпление“ на МВР.

