С различни инициативи в ПМГ “Яне Сандански” се отбеляза
Денят на безопасността на движението по пътищата.
Учителите и учениците получиха картончета с послания, които
насочваха вниманието към безопасността на пътя, а през
целия ден във фоайетата върху кадастрони младежите
споделяха свои послания. В час по математика
седмокласниците чертаеха пътни знаци и изчисляваха цената
на изработката им, а в часовете по изобразително изкуство
гимназистите рисуваха пътни знаци и маркировки, като целта
беше да си припомнят правилата за движение. В часовете
по физическо възпитание и спорт учениците рисуваха
и писаха послания с тебешир в района около училището.
По време на голямото междучасие се проведе
демонстрация за правилно пресичане на пътното платно,
като учениците раздаваха на минувачите лого с призив
“Да сме етични и отговорни едни към други!”.
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ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ЗА ЛЕТНИ ПЪТУВАНИЯ

Подгответе грижливо автомобила си. Уверете се, че сте
извършили редовната му техническа поддръжка. Проверете
наличността на горивото, състоянието на маслото, налягането
на гумите, изправността на спирачната система, светлините
и чистачките. Обърнете специално внимание, ако има течове
или ако превозното средство издава необичайни шумове.
Проверете прогнозата за времето. При обявен код за опасни
явления, отложете пътуването, ако не е належащо.
Информирайте Вашите близки за пътуването си - за къде
пътувате; как и с кого; кога очаквате да пристигнете.
Съхранявайте в автомобила неща от първа
необходимост - документи за самоличност, документи
на автомобила, застраховки, аптечка за първа помощ
зарядно за мобилен телефон, фенерче, кабели, свещи
и кибрит, вода, трайни хранителни продукти, одеяло, топли
връхни дрехи, хигиенна защитна маска и дезинфектант
за ръце и повърхности. Ако пътувате заедно с други хора,
съобразете се с техните нужди (деца, възрастни, хора
със специални нужди и др.).
Подредете предметите в превозното средство отговорно
и безопасно, като ги укрепите подходящо. Възможно е да
носите със себе си значително количество багаж. Част
от него може да бъде поставена в багажника, но трябва да
помислите и за предметите, които се намират в пътническия
салон. Например, ако има вещи, които са изложени на риск
да се движат, докато шофирате, тогава трябва да вземете
всички необходими мерки да ги укрепите и задържите
на място. Ако нещо падне на пода, докато шофирате,
не посягайте, за да го вземете.
Погрижете се да сте отпочинали и спокойни преди
пътуването. При по-дълги разстояния правете редовни
почивки и ограничавайте, доколкото е възможно, нощното
шофиране. Умората и намалената видимост могат да
затруднят безопасното шофиране и да Ви попречат да
реагирате бързо и адекватно на внезапни промени.
Отбийте от пътя при първа възможност ако усетите, че имате
затруднения с концентрацията и симптоми на сънливост.
В тези случаи реакцията Ви става по-бавна от нормалното,
което Ви излага на сериозен риск от инцидент.
Не се разсейвайте. Опитът за извършване на няколко
дейности едновременно може да ви изложи на сериозна
опасност. Докато шофирате, уверете се, че вашият основен
приоритет е пътят. Оставете мобилното си устройство
настрана, когато сте водач. Използването на телефон
по време на шофиране увеличава риска от пътен инцидент
4 пъти, а изпращането на текстови съобщения - около 23 пъти.
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Планирайте маршрута си. За всеки случай предвидете
и резервен маршрут.
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Поставете предпазните колани - те намаляват риска
от наранявания и смъртни случаи на предните и задните
седалки. Отговорността за поставянето на колан е както
персонална, така и на водача. Задължението за използване
на предпазни колани е валидно независимо от разстоянието
на пътуването.
Обезопасете децата, които пътуват с Вас. Детските
обезопасителни системи намаляват риска от смърт с 60%,
особено за деца под 4 години. Детето винаги трябва да е
обезопасено по предвидения в закон начин, без да се
допуска то да се държи в ръцете/скута на възрастните.
Поставете предпазната си каска, когато се движите
с мотоциклет. Носенето й може да намали риска от смърт
с 42%, а от тежки наранявания със 70%.
Шофирайте с безопасна скорост. Превишаването
на скоростта, дори когато изглежда относително безопасно,
винаги е рисково. Колкото по-бързо се движите, толкова
по-дълго време е необходимо на превозното средство да
забави скоростта или да спре, което означава и по-малко
време за адекватна реакция при опасна ситуация.
С увеличаване на скоростта нарастват рискът от пътен
инцидент и тежестта на последствията от него.
Бъдете трезви зад волана. Употребата на алкохол
и шофирането значително увеличават риска от инцидент.
Няма безопасно количество алкохол зад волана!
Останете нащрек за уязвими участници в движението.
Пешеходците, велосипедистите и водачите
на моторизирани дву- и триколесни превозни средства
и техните пътници са най-уязвими и представляват половината
от всички смъртни случаи по пътищата в света.
Спазвайте дистанция. Уверете се, че винаги имате свободно
пространство между Вас и превозното средство пред Вас.
Оставяйте поне 3 секунди между себе си и водача отпред.
При лошо време, оставяйте поне 6 секунди.
Окажете първа помощ, в случай на нужда. Животът може да
бъде спасен с навременна грижа на място, бързо
транспортиране до медицинско заведение и ранен достъп
до подходяща рехабилитация. Свидетелите на ПТП могат да
помогнат за спасяването на човешки животи, като активират
системата за спешна помощ и извършват спасителни
действия, докато пристигнат професионалните екипи.
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Дългите пътувания често се правят споделено. Преди да
тръгнете определете някои основни правила.
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ДОБРОТО
ПОСЛАНИЕ

Подготвили материала:
Марта Петрова, ДАБДП
д-р Милен Марков, ДАБДП
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Лъчезар Ангелов, 21 г.
Студент в Университета
за национално и световно
стопанство, специалност
„Икономика на транспорта
и енергетиката“.
Стажант в Държавна агенция
„Безопасност на движението
по пътищта“ по проект
BG05M2OP001-2.013-0001
„Студентски практики –
фаза 2“.
В ДАБДП Лъчезар се занимава
с изследователска дейност,
която включва работа
на терен по наблюдение
и преброяване на различни
видове превозни средства
и участници в движението,
таблична обработка
и анализ на данни.

Дойдох в Държавна агенция
"Безопасност на движението
по пътищата" след конкурс
като стажант по програма
на Министерство
на образованието и науката.
Привлече ме възможността
да се включа в екипа
на Агенцията, който работи
по изследователски проект
за измерване
на ключови показатели
за ефективността
на политиката по БДП.
Задълженията ми включват
както работа на терен
за наблюдение
на високорисково поведение
на участниците в движението,
така и работа с бази
от географски, фотографски
и количествени данни,
генерирани от различни
автоматизирани устройства
и системи.
„Пътувам“ по картата
на страната дори, когато
съм в офиса, защото
помагам
при систематизиране
на данните
и резултатите от работата
на терен. Това ми носи
допълнителни знания, които
ми помагат в учението.

В Агенцията всеки ден научавам по нещо ново.
Със сигурност ще използвам уменията и знанията, придобити
по време на стажа, в по-нататъшното си развитие.
Препоръчвам горещо и на други студенти да се включат
в елитната стажантска програма на Агенцията.
Аз, със сигурност, и в бъдеще ще остана обвързан с каузата
на безопасното движение по пътищата и ще продължа
да взимам участие в различните инициативи.
Много е важно младите хора да се интересуват
от безопасността на пътя и поведението, което тя изисква.
НА ПЪТЯ ЖИВОТЪТ ВИНАГИ Е С ПРЕДИМСТВО!
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Николай Колев, 40 г. Завършва Национална спортна
академия „Васил Левски“, гр. София, експерт
в областта на авто-мото спорта. Занимава се
с мениджмънт на автопаркове, логистика,
поддържане и безопасност на моторни превозни
средства. Вярва, че работата с данни е ключова
за работата - както на терен, така и в офиса.

Имам дълъг опит в транспортния сектор. Управлявал
съм автопарка на различни международни компании
и съм анализирал големи обеми от данни, свързани
с моторни превозни средства. Занимавам се
професионално и с моторен спорт.
Безопасността на движението по пътищата
е изключително важна кауза за мен.
Бих казал дори начин на живот. Затова с удоволствие
подпомагам инициативата за ключовите
показатели за ефективност на политиката по БДП,
която се реализира от Държавна агенция
"Безопасност на движението по пътищата".
Чрез измерване на показателите ще могат
много по-добре да се идентифицират важни
за подобряване на безопасността проявления
на рисково поведение на пътя.
Много хора нямат представа колко опасно е пътникът
да не слага колан или водачът да говори по телефона,
докато шофира. Секунда разсейване може да има
фатални последици.
Затова трябва да анализираме данните и да
информираме обществото всъщност колко опасно
е да си нетолерантен, разсеян, пиян, дрогиран
или да се движиш с 50 км/ч над ограничението.
Винаги трябва да помним, че безопасността на пътя
ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!

Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“ е създадена през 2019 г. с постановление
на Министерския съвет, с мисията да ръководи,
координира и контролира държавната политика
в областта на БДП. Агенцията работи за подобряване
на координацията между институциите, ангажирани
с БДП; безпристрастен анализ на данните; осигуряване
на наблюдение и контрол на резултатите от прилагането
на политиката в областта; ангажиране на гражданския,
научния и академичния сектор с инициативи, допринасящи
за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
Благодарим Ви,
че сте наш партньор в усилията за опазване
на човешките живот и здраве!
Абонирайте се за нашия бюлетин, за да го получавате
всеки месец.
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