Comisia de siguranţă a circulaţiei informează

Dragi părinţi,
în curând copilul dvs. va merge pentru prima dată la şcoală. Atunci va fi expus mai puternic decât
până acum pericolelor străzii. Cu siguranţă că îl veţi însoţi la început în drumul spre şcoală. Vă
sugerăm pe planul nostru drumurile către şcoală, care au fost menţionate având în vedere pe cât
posibil siguranţa drumului spre şcoală şi de la şcoală spre casă.
În plus, trebuie respectate următoarele reguli:
•

copiii traversează pe cât posibil de puţin carosabilul,

•

dacă totuşi carosabilul trebuie traversat, atunci aceasta trebuie să aibă loc după
posibilitate
întotdeauna în intersecţii şi joncţiuni şi nu între tronsoanele de drum,

•

străzile cu circulaţie relativ intensă sau pe care se circulă cu viteză mare trebuie traversate
prin locurile amenajate cu semafoare pentru pietoni sau pe la o trecere pentru pietoni.

Drumurile către şcoală recomandate de noi nu sunt întotdeauna cele mai scurte, însă sunt
cele mai sigure.
Vă rugăm să ne susţineţi în eforturile noastre şi exersaţi – drumul către şcoală ales de dvs. –
cu copilul dvs., parcurgând împreună drumul de mai multe ori. Atrageţi-i atenţia asupra
pericolelor. Verificaţi ulterior dacă copilul dvs. respectă drumul către şcoală şi dacă foloseşte
trecerile pentru pietoni recomandate în drum spre şcoală şi înapoi spre casă.
Rămâneţi întotdeauna un model pentru copilul dvs. şi traversaţi şi dvs. strada folosind trecerile
pentru pietoni. Explicaţi în plus comportamentul greşit al altor participanţi la trafic, care, de
exemplu, traversează strada pe culoarea roşie a semaforului sau care se strecoară printre
vehiculele care parchează. Vă rugăm să-i atrageţi atenţia asupra pericolelor speciale ale unui
asemenea comportament.
Planul drumurilor către şcoală de pe verso a fost elaborat de comisia de siguranţă a circulaţiei în colaborare cu şcolile şi comitetele pentru părinţi.
Vă mulţumim pentru colaborare
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