BŪKIME SAUGŪS,
PĖSTIEJI
NIEKADA!!!
• Neikite per kelią ties posūkiu
ar vingiu;
• Neikite per kelią prie stovinčių
automobilių;

Išleido:

• Neikite ten, kur yra apsauginė
tvorelė;
• Nebėkite per kelią.
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PATARIMAI PĖSTIESIEMS

ĖJIMAS TAMSIU PAROS METU

• Nevaikščiokite greitkeliais, automagistralėmis – dideliu greičiu važiuojantys automobiliai kelia didelę
grėsmę.

tamsiu paros metu matomumas keliuose itin
sumažėja. skaudžiausios eismo nelaimės įvyksta tamsoje.

• eikite tik šaligatviu.

• būkite matomi – dėvėkite drabužius su šviesą atspindinčiais elementais ar prisisekite atšvaitus.
taip pat galite neštis žybsintį žibintuvėlį – taip pagerinsite savo matomumą.

• eikite per gatvę tik leistinoje vietoje.
• kai nėra šaligatvio, saugiausia eiti prieš transporto
judėjimo kryptį. kelkraščiu važiuojant neįgaliųjų
vežimėliais, varantis motociklus, mopedus ar traukiant, stumiant vežimėlius privalu judėti tik viena
eile ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.
• stenkitės būti matomi – prisisekite atšvaitą. labai
tamsiose teritorijose turėkite žybsintį žibintuvėlį.
• būkite atsargūs. vairuotojai ne visuomet jus mato.
• alkoholis ir narkotinės medžiagos gali sumažinti
Jūsų galimybes saugiai eiti, taip pat kaip sumažina
ir galimybes saugiai vairuoti.
• būkite itin atsargūs eidami per kelias eismo juostas turintį kelią ir ten, kur yra pakankamai didelis
automobilių greitis.
• pirmosiomis mokslo metų dienomis tėvai turėtų
nuvesti vaiką į mokyklą ir parodyti saugiausią kelią.
• išlipus iš maršrutinio transporto negalima eiti per
gatvę pro transporto priemonės priekį, kadangi
tokiu atveju pėsčiojo nemato kitų automobilių vairuotojai, o iš stotelės pajudėjusi transporto priemonė gali užkliudyti į gatvę išėjusį žmogų.

• būkite saugūs – eikite kartu su kitais asmenimis
arba tokiu maršrutu, kad vairuotojai geriau Jus matytų.

ĖJIMAS PER KELIĄ
PĖSČIŲJŲ PERĖJOSE
pėsčiųjų perėjose kelio kirtimo plotas yra pažymėtas
baltomis juostomis. vairuotojai turi Jus praleisti, kai einate per perėją. artėdami prie perėjos jie turi sumažinti
greitį ir būti pasiruošę sustoti. tačiau pėsčiasis neturi
pirmumo teisės prieš transporto priemones tol, kol
neįžengė ant pėsčiųjų perėjos. pėsčiasis neturi žengti
į perėją, jei taip privers vairuotoją staigiai stabdyti
transporto priemonę. Jei kelyje yra saugumo salelė,
vertinkite kiekvieną kelio dalį kaip atskirą kelią, nuolat
stebėkite judantį transportą.

ĖJIMAS PER KELIĄ
REGULIUOJAMOJE PERĖJOJE
• vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo
vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu, o kai
jų nėra – bendrais šviesoforų signalais. užsidegus
geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui
pakėlus ranką aukštyn, pėstieji, atsižvelgdami į tai,
kurioje kelio važiuojamojoje dalyje jie yra, privalo
baigti ją pereiti arba sustoti saugumo salelėje ar
ant paženklintos (arba įsivaizduojamos) linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus.

ĖJIMAS PER KELIĄ NE PĖSČIŲJŲ
PERĖJOJE
• Jei aplinkui nėra pėsčiųjų perėjos, paieškokite saugiausios vietos pereiti kelią.
• sustokite prie kelio krašto.
• pažiūrėkite į kairę, į dešinę , vėl į kairę bei įsiklausykite, ar nesigirdi atvažiuojančio automobilio.
• Jei iš kurios nors pusės atvažiuoja automobiliai, palaukite, kol jie pravažiuos, tada vėl apsidairykite.
• greitai pereikite per kelią, kol nėra atvažiuojančių
automobilių.
• eidami per kelią nenustokite klausytis ir dairytis.

