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!
Kedves Tanulók!
A nyári szünet felhőtlen időtöltése alatt sem lehet megfeledkezni arról, hogy ezen időszak hordozhat magába a veszélyhelyzeteket.
Az iskola helyett az több időt tölt minden gyermek a szabadban, picit óvatlanabbak lesztek, sok szabadidővel rendelkeztek,
gyakrabban vagytok víz közelben a közterületeken, a parkokban, játszótereken.
Azért, hogy a várva várt nyári szünet biztonságban teljen, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei
Balesetmegelőzési bizottsága az alábbiakra hívja fel a figyelmeteket:





Gyalogosan csak akkor léphettek az
úttestre,
ha
körülnéztetek,
meggyőződtetek
az
átkelés
veszélytelenségéről!
A
legbiztonságosabb az átkelés a
kijelölt gyalogos átkelőhelyeken. Ha
azt tapasztaljátok, hogy a jármű
vezetője nem vett észre titeket,
inkább mondjatok le az elsőbbségről.
Ahol nincs „zebra” először győződj
meg arról, hogy biztonságos-e az
átkelés: nézz alaposan körül! Az
úttesten a lehető legrövidebb úton kelj
át. Az úttesten, sínek között tilos
megállni, vagy a sínek között haladni.



Ne tegyél hirtelen, félrevezető
mozdulatot, ami megtévesztheti a
járművezetőket.



Ne feledkezz meg kistestvéreidről
sem: 6 éven aluli gyermek
főútvonalon nem maradhat felügyelet
nélkül gyalogosan sem.





Hirtelen
zápor-zivatar
esetén
különösen fontos az odafigyelés.
Többször nézzetek körbe még az
esernyő alól is, erre az időre hajtsák
félre a kapucnit, így győződve meg az
átkelés veszélytelenségéről.
Kerékpárral
kerékpárúton,
kerékpársávon,
gyalogés
kerékpárúton kerékpárosok részére
kijelölt helyen szabad kerekezni. Itt is
a „jobbra tarts!” van érvényben.



Amíg be nem töltötted a 12.
életévedet, főútvonalon önállóan nem
kerékpározhatsz, ilyen esetben – ha
nincs kerékpárút, gyalog- és
kerékpárút - a gyalogosok zavarása
nélkül,
legfeljebb
10
km/h
sebességgel a járdán közlekedhetsz.



Sötétben és rossz látási viszonyok
között mindig legyen kivilágítva a
kerékpárod, előre fehér, hátra piros
lámpával,
vagy
villogóval.
Használjatok
kiegészítésképpen
fényvisszaverőket,
így
a

járművezetők
könnyebben
észrevesznek benneteket.



Lakott területen kívül mind a
gyalogosoknak,
mind
a
kerékpárosoknak
kötelező
a
láthatósági mellény, vagy ruházat
használata éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között!



A vasúti átjárót csak fokozott
óvatossággal szabad megközelíteni.
Biztosított vasúti átjárón csak akkor
szabad áthajtani, ha mindkét
sorompó nyitva van, a fényjelző vagy
hangjelző berendezés nem ad jelzést,
illetve a fénysorompó, vagy a
félsorompóval
kiegészített
fénysorompó villogó fehér jelzést ad.
Ha a biztosítóberendezés nem
működik, minden esetben meg kell
állni az átjáró előtt!!!. Csak azután
szabad
továbbhaladni,
ha
meggyőződtünk róla, hogy nem jön
vonat!











Fénysorompónál az jelzi az
üzemzavart, ha egyik fény sem
világít. A tilos jelzés a gyalogosokra
és a kerékpárosokra is vonatkozik, de
még a megkülönböztető jelzést
használó járművekre is!
A vonatok féktávolsága száz
méterekben mérhető, a szerelvények
vezetőjének lehetősége sincs a
baleset elkerülésére!!!
Víz közelben:
Soha ne ugorjatok a vízbe felhevült
testtel, napozás után hűtsétek le
magatokat.
Csak szigorúan a fürdésre kijelölt
helyen szabad a folyóban úszni,
fürdeni.
Mélyvízbe csak biztonságosan úszni
tudók merészkedjenek be a

már a viharjelző lámpák percenként
90-szer villannak fel. Fürödni vagy
bármilyen
vízi
eszközzel
közlekedni ebben az esetben tilos.

strandokon és a szabadvizeken
egyaránt.



Az
utóbbi
években
egyre
szélsőségesebb az időjárás. A nyári
hőségben
kiszámíthatatlanul
érkezhet zápor, zivatar. Mindig
figyeljétek
a
viharjelzést!
Első fokú viharjelzés: ilyenkor
gyengébb a szél és kisebb hullámokat
ver a víz, ha ez a viharjelzés van
érvényben, akkor a jelzésre szolgáló
berendezés percenként 45-öt villan.
Ebben az esetben úszni, csónakkal
és más vízi sporteszközzel csak a
parttól számított 500 méteren belül
szabad
tartózkodni.
A másodfokú viharjelzés arra
figyelmeztet, hogy a vihar rövid időn
belül
megérkezik
az
adott
partszakaszhoz.
Nagy,
tarajos
hullámok és viharos szél kíséri. Ekkor



Fogyasszatok kellő mennyiségű
folyadékot, hűtött ásványvíz legyen
mindig nálatok!



A bányatavak, szabad vizek sokkal
nagyobb veszélyt jelentenek, mint a
kiépített strandok, ezért fontos
hangsúlyozni, hogy ahol kint van az
úszást, fürdést tiltó tábla, ott nem
csak fürödni tilos, hanem például
gumimatraccal, vízibiciklivel bemenni
és ezekről vízbe ugrani is!



Végül, de nem utolsósorban: Szüleid
mindig tudják merre jársz és kivel!

Szeged, 2022. június 7.

Ha baj van: Segélyhívó: 112
Mindenkinek élményekben gazdag nyári szünetet kíván:
a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága

2

