ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2011 – 2020 г.

С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, периода
2011 – 2020 г. е обявен за “Десетилетие на действия за безопасност на движениетопо
пътищата”.
По данни на Световната здравна организация (СЗО) травмите от пътнотранспортни
произшествия представляват 9% от всички причини за смърт. В 53 страни-членки на
Европейския регион на СЗО около 800 000 човека всяка година изгубват живота си заради
катастрофи. Най-уязвимите групи са пешеходци, мотоциклетисти и велосипедисти.
Травмите от пътнотранспортни произшествия са причина номер едно за смъртността на
младите хора по целия свят.
Всяка седмица по пътищата на нашата страна загубват живота си над 15 човека и
над 150 получават тежки наранявания. Загиват деца, младежи и възрастни хора.
Семейства остават завинаги без своите близки, с ограбени съдби и болка до края на
живата им.
Прогнозата е, че ако не се вземат съответните мерки убитите по пътищата на света
през 2020 г. ще надминат 1,9 млн. души.
Повечето инциденти по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени.
Необходими са ни повече толерантност, уважение, и предвидливост. За да намалим
грешките, които водят до нещастия и инциденти по пътищата е добре всеки от нас:
Да не бърза!
Да внимава на пътя!
Да пази себе си и другите около него!

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТЯ
Мили деца,

• Внимавайте, когато се движите по улицата, защото е опасно.
• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от
платното за движение.
• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на
насрещните автомобили.
• Пресичайте улицата само на определените за целта места пешеходна пътека или подлез.
• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да
имате предимство.
• Спазвайте сигналите на светофара.
• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете
посоки.

• Оглеждайте се внимателно преди да пресечете пътя, дори да бързате.
• Когато пресичате пътното платно, изберете мястото така, че да виждате целия път.
• Пресичайте само когато автомобилите са на безопасно разстояние и не се приближават с
голяма скорост.
• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак
наляво.
• Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял
на спирка автобус.
• При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да
преминете с него.
• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате
видимост.
• Ако все пак ви се наложи да преминете зад спряло превозно средство, внимавайте с
насрещното движение.
• Изберете, заедно с родителите си, най-краткия и безопасен маршрут, по който можете да
отивате и да се връщате от училище.
• Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това
места.
• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен

(звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
• Карайте велосипед на разрешените за това места.
• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
• Не излизайте внезапно на уличното платно.
• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават
вашата сигурност.
• Слагайте предпазен колан, винаги когато се возите в автомобил.
• Слизайте от кола само от страната на тротоара.
• Научете се да оказвате първа помощ на пострадал при пътно - транспортно произшествие.
• Ако нещо се случи - бързо извикайте помощ.

Вслушвайте се в съветите на вашите
родители и учители, когато ви разясняват
основните правила за движение по пътя.
Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да
опазят вашия живот и здраве!

