Bezpiecznie do
szkoły-samochodem
Drodzy rodzice, drogie władze rodzicielskie!
Jeżeli jest taka możliwość, pozwólcie by dziecko pokonało drogę do szkoły albo stacji autobusowej na piechotę.
Tylko przez ćwiczenia dziecko uczy się oceniać ludzi i odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Jeżeli
wozisz swoje dziecko do szkoły samochodem odbierasz mu ważne doświadczenie.
Transport samochodem to najniebezpieczniejsza forma dowozu. W 2010 roku na drogach zginęło 18 dzieci z
tego 3/4 w wypadkach samochodowych jako pasażer. Zagrożenia wynikające z przewozu dzieci samochodem
można zmniejszyć stosując zasady ruchu drogowego.

Wazne wskazówki dla bezpiecznej jazdy samochodem:
Jeździć ostrożnie i defensywnie:
Poranny czas jest często krótki. Nie próbujcie więc „dogonić“ straconego czasu
na drodze. Im wyższa prędkość tym większe ryzyko wypadku.

Prawidłowo zapiać się pasami
Nowe i odpowiednie urządzenia przytrzymujące, mogą wyraźnie zmniejszyć zra
nienia dzieci w razie wypadku. Dzieci, które nie są odpowiednio zapięte są sied
miokrotnie razy bardziej narażone na utratę życia w wypadku samochodowym.

Organizacja rodziców przy dowozie większej grupy dzieci
Organizując dowóz do szkoły dla kilkorga dzieci chronicie środowisko i oszczędzacie.
Pamiętajcie jednak o urządzeniach zabezpieczających przewóz dla każdego dzi ecka!

Niebezpieczne rzeczy usunąć z samochodu
Niezabezpieczone rzeczy w samochodzie w razie wypadku nabierają niebezpi
ecznego pędu. Należy więc schować tornistry do bagażnika, albo trzymać przy
nogach a nie na siedzeniach.

Bezpiecznie wsiadać i wysiadać
Zaparkujcie tak, aby Wasze dziecko mogło dostać się bezpiecznie do szkoły, a
inne dzieci nie były zagrożone. Niech dziecko zawsze wsiada i wysiada od strony
chodnika.
Przy wykroczeniu przeciwko urządzeniom przytrzymującym grożą kary do 50 Euro i punkty
we Flensburgu. Doradcy policji Dolnej Saksonii odpowiedzą na pytania jakie urządzenia
powinny znajdować się w samochodzie. Wskazówki można też znaleść w ulotce „Geschnallt?!
Kinder als Mitfahrer im Auto” niemieckiego urzędu bezpieczeństwa ruchu drogowego (DVR).
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