Okula arabayla
güvenli bir
şekilde gitme
Sevgili ebeveynler, veliler,
ABC-yi ögrenen miniklerinizin okula veya otobüs durağına mümkün olduğu kadar yaya olarak gitmesini
sağlayınız. Çocuğunuz ancak alıştırmalarla yani sürekli denemelerle durumu ve insanları daha iyı anlar, taktir
edebilir ve davranışlarınıda buna göre ayarlayabilir. Her kim ki geleceği olan çocuğunu okula yaya olarak
götürüp getiriyorsa o çocuğuna çok değerli tecrübeler kazandırır.
Istatistik bilgilerine göre çocuğun arbayla okula gidip gelmesi „öğenci taşımacılığında“ en tehlikeli olan
„yöntemdir“. 2010 yılında Niedersachsen Eyaletinde 18 çocuk traﬁk kazalarında hayatını kaybetmiştir.
Bunların hemen hemen dörte üçü arabanin içinde hayatini kaybetmiştir. Fakat araba içinde ölümlere neden
olan sebepler azaltılabilinir.

Ebeveyn taksisinde emniyetli gidiş geliş için
önemli tavsiyeler:
Arabayı dikkatli ve sakin kullanma
Özellikle sabahları zaman çok daralır. Kaybettiğiniz dakikaları okul yolunda tekrardan
kazanmaya calişmayınız. Yüksek tempo kaza riskini de yükseltir.
Kemeri doğru bağlama
Modern ve yaşına uygun çocuk oturaği her hangi bir kaza anında çocukların yaralanma
riskini önemli ölçüde azaltır. Uygun bir çocuk oturağı ile emniyete alınmamış olan
çocukların her hangi bir kazada ölme riski 7 kat artmaktadır. Lütfen şunada dikkat
edin: Sadece sıkı bir şekilde bağlanmış olan kayişlar çocuğunuzu optimal olarak
korur. Sadece 12 yaşinda ve 1,50 m boyunda olan çocuklar 3 nokta kayışını kulla
nabilirler.
Toplu taşimacılığı organize etme
Topluca gidip gelmeler doğayi korur ve ucuza mal olur. Bu durumda her çocuk için
bir emniyet koltuğunun olması gerektiğini dikkatten kaçırmayın.
Arabadaki tehlike kaynaklarını yok etme
Araba içinde sağlamlaştırılmamış olan eşyalar kaza esnasında kurşuna dönüşür.
Beraber taşidiğınız insanların çantalarını koltuk üstüne değil ayak altına koyunuz.
Güvenli bir şekil de inip binme
Öyle park edinizki çocuğunuz emniyetli bir şekilde okula gidebilsin ve diğer çocuklar
için tehlike oluşturmasın. Çocuğunuzu sürekli kaldırım tafından indirip bindiriniz.
Çocukların emniyetine dikkat etmeyenler 50 Euro para ve Flensburg ta bir Puan cezası alabilirler. Niedersachsen
polisinin traﬁk emniyet danışmanları, sizin çocuğunuzun araba içindeki emnitiyle ilgili sorularınızı, cevaplamaya
yardımcı olacaklardır. Aynı zamanda önemli olan bilgileri traﬁk emniyet konsyinin (DVR) „Kemer takılımı? Araba
içinde çocukların seyahatı“ adlı broşüründen de alabilirsiniz.
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Belediye-Kaza sigortaları birlikleri Braunschweig, Hannover, Oldenburg
ADAC Niedersachsen / Sachsen-Anhalt e.V.
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