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Хто такий “пасажир”
«Пасажир» - особа, крім водія, що
знаходиться в транспортному засобі, а
також особа, яка входить в
транспортний засіб або виходить з
транспортного засобу.

Загадки про
транспорт

Ні дня без правил дорожнього руху!
Ще багато років тому, коли автомобілів не було, люди, тварини, вози, обози
переміщалися кому і як захочеться. Згодом там, де постійно їздили вози і обози,
з'являлися перші дороги. Звичайно ж, вони були найпростішими. Сучасні дороги
кардинальним чином відрізняються від доріг, які були в давні часи.

В принципі, все зрозуміло. Особа, яка
знаходиться в транспортному засобі і не є
водієм, - це пасажир.

Легкові автомобілі, трамваї, тролейбуси, автобуси, вантажівки - всі ці транспортні
засоби заполонили вулиці наших міст. І якщо не було б встановлено суворий порядок
для водіїв, пішоходів, пасажирів, то важко навіть уявити, у що б це вилилося ... Це був
би повний хаос, який неминуче призвів би до драматичних розв'язок.

Але пасажир - це категорія відносна. Коли
особа сідає в транспортний засіб, вона з
пішохода перетворюється в пасажира.
Іншими словами, нога людини, занесена для
посадки в транспортний засіб, позиціонує
його вже як пасажира.

Дорога, по якій їде сучасний автомобіль у великому місті, - це, як правило,
багатосмуговий шлях з великою кількістю учасників дорожнього руху. Учасники
дорожнього руху - це водії транспортних засобів, пішоходи, пасажири транспортних
засобів.

Отже, розглянемо права та обов’язки
пасажирів:
1. Посадку (висадку) дозволяється
здійснювати пасажирам після зупинки
транспортного засобу лише з посадкового
майданчика, а в разі відсутності такого
майданчика — з тротуару чи узбіччя, а якщо
це неможливо, то з крайньої смуги проїзної
частини (але не з боку суміжної смуги для
руху), за умови, що це буде безпечно та не
створить перешкод іншим учасникам руху.
2. Пасажири, користуючись транспортним
засобом, повинні:
а) сидіти або стояти (якщо це передбачено
конструкцією транспортного засобу) в
призначених для цього місцях, тримаючись за
поручень або інше пристосування;
б) під час пересування на транспортному
засобі, обладнаному ременями безпеки, бути
пристебнутими, а на мотоциклі і мопеді — в
застебнутому мотошоломі;
в) не забруднювати проїзну частину та смугу
відведення автомобільних доріг;
г) не створювати своїми діями загрози
безпеці дорожнього руху.
3. Пасажирам забороняється:
а) під час руху відвертати увагу водія від
керування транспортним засобом та
заважати йому в цьому;
б) відчиняти двері транспортного засобу, не
переконавшись, що він зупинився біля
тротуару, посадкового майданчика, краю
проїзної частини чи на узбіччі;
в) перешкоджати зачиненню дверей та
використовувати для їзди підніжки і виступи
транспортних засобів;
г) під час руху стояти в кузові вантажного
автомобіля, сидіти на бортах або в не
обладнаному для сидіння місці.
4. У разі дорожньо-транспортної пригоди
пасажир причетного до пригоди
транспортного засобу повинен подати
можливу допомогу потерпілим, повідомити
про пригоду орган чи підрозділ поліції і
перебувати на місці до прибуття працівників
поліції.
5. Пасажир під час користування
транспортним засобом має право на:
а) безпечне перевезення себе і багажу;
б) відшкодування завданих збитків;
в) отримання своєчасної і точної інформації
про умови і порядок руху.

З використанням матеріалів roadrules.com.ua

?

Де пішохід має право проходити, а де ні? В яких випадках пасажир зобов'язаний
пристібатися? Де транспортний засіб може зробити поворот або обгін, а де ні? Питань,
що виникають на дорозі, чимало.

Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят разноцветные дома.
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса,
Крутят ноги вдоль дороги
Два весёлых колеса,
У загадки есть ответ:
Это мой…

Для того, щоб всі учасники дорожнього руху чітко знали свої права і обов'язки на
дорогах, всі закони, інструкції, вказівки звели разом і назвали їх «Правилами
дорожнього руху». Кожен водій знає їх напам'ять. Якщо він не складе іспит на знання
правил дорожнього руху, то у нього не буде дозволу на керування транспортним
засобом.
Пішоходи теж зобов'язані знати Правила дорожнього руху. Рухатися вони повинні
тільки по тротуарах, пішохідних доріжках, а при їх відсутності - по узбіччях. Улюблене
світло пішохода - зелене, саме на зелений сигнал світлофора пішохід може починати
перетинати проїжджу частину.
Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху!

Силач на четырёх ногах,
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Прикатил нам пианино.
Несется и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой.
Что ж, дружочек, отгадай,
Только это не трамвай.
Вдаль по рельсам быстро мчится
Из избушек вереница.
Бывают ли у дождика
Четыре колеса?
Скажи, как называются
Такие чудеса?
Кто на бегу, пары клубя,
Пускает дым трубой,
Несет вперед и сам себя,
Да и меня с тобой?
Поднимает великан
Много груза к облакам.
Там, где встанет он, потом
Вырастает новый дом.
Чудесный длинный дом,
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином...
Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдёт он, станет гладко,
Будет ровная площадка.
С края на край
Режет черный каравай,
Бездорожье не преграда,
Нет дороги – и не надо:
Сам себе кладет под ноги
Две широкие дороги.
Ответы: автомобиль, трамвай, велосипед, грузовик,
мотоцикл, поезд, поливальная машина, паровоз,
подъемный кран, автобус, бульдозер, трактор.

А в той момент, коли особа виходить з
транспортного засобу, то вона з пасажира
перетворюється в пішохода. Тобто нога, що
ступила на землю, змінює статус пасажира,
звернувши його в пішохода. Відповідно
змінюються і обов'язки даних учасників
дорожнього руху.
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УВАГА, ДОРОСЛІ ТА БАТЬКИ!
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
Уважно вивчіть пам'ятку для школяра. Вона допоможе вам навчити
дитину правильно поводитися на дорозі.
Завжди самі дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху. Дитина
буде поводитись тільки так, як чините ви.
Необхідно вчити дітей не тільки дотримуватися Правил руху, але і з
самого раннього віку вчити їх спостерігати і орієнтуватися. Потрібно
враховувати, що основний спосіб формування навичок поведінки спостереження, наслідування дорослим, перш за все батькам. Багато
батьків, не розуміючи цього, особистим прикладом навчають дітей
неправильного поводження.
Перебуваючи з дитиною на проїжджій частині, не поспішайте,
переходите дорогу розміреним кроком. Інакше ви навчите поспішати
там, де треба спостерігати і забезпечити безпеку.
Не посилайте дитину переходити або перебігати дорогу попереду вас цим ви навчаєте його йти через дорогу, не дивлячись на всі боки.
Маленьку дитину треба міцно тримати за руку, бути готовим втримати
при спробі вирватися - це типова причина нещасних випадків.
Навчайте дитину дивитися. У дитини повинен бути вироблений
твердий навик: перш ніж зробити перший крок з тротуару, вона
повертає голову і оглядає дорогу в усіх напрямках. Це повинно бути
доведено до автоматизму.
Вчіть дитину помічати машину. Іноді дитина не помічає машину або
мотоцикл здалеку. Навчіть її вдивлятися в далечінь.
Вчіть дитину оцінювати швидкість і напрям майбутнього руху машини.
Навчіть дитину визначати, яка їде прямо, а яка готується до повороту.
Твердо засвойте самі і навчіть дитину, що входити в будь-який вид
транспорту і виходити з нього можна тільки тоді, коли він стоїть.
Поясніть дитині, чому не можна стрибати на ходу.
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