Инструктаж по Безопасност на движение по пътищата
за родителите на учениците от първи клас на СУ„Л.Каравелов“
1. Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на
улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.
2. За да опазим живота им, Вие като отговорни родители, трябва да спазвате следните
основни правила:
• Да придружавате задължително Вашите деца при идване и тръгване от училище;
• Да обясните на детето си, че трябва задължително да спазва правилата за безопасно
движение по пътищата;
• Да изберете кой е най-краткият и безопасен маршрут до вкъщи и го съгласувате с
класния ръководител, в случай че на детето се наложи да си тръгне само.
• Уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви
уроците за следващия ден;
• Използвайте времето на семейните пътувания, за да обяснявате нагледно това, което
се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на
възрастни и деца на улицата;
• Уверете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролери, то е облечено
с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени
светлоотразителни елементи, а велосипедът му е в изправност;
• Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя. Щом са увлечени в игра или оживен
разговор с приятели, те пресичат пътното платното забравили, че трябва да се
оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното
съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.
3. Спазвайте и Вие като участници в движението правилата по БДП.
4. Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:
• Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или
близо до нея;
• Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна
злополука;
• Да намалявате скоростта, когато на и край платното за движение се намира дете;
• Да не возите малки деца на предната седалка.
•Да изисквате задължително поставянето на колани на всички пътуващи.
•Да карате технически изправно МПС, да не употребявате алкохол и упойващи
вещества.
• Призоваваме всички вас за опазване живота и здравето на участниците в
движението по пътя под мотото за 2019г. „Пази семейството си на пътя“!
ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА ..., ЗА ДА
ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

