
            Скъпи родители, децата са най-уязвимите 
участници в пътното движение и отговорността за 
тяхната безопасност носим всички, Вие като родители, 
учителите, водачите на МПС.

           Ако искате Вашите деца да бъдат в безопасност
на пътя има начин да ги предпазите, като им помогнете 
да усвояват  и изпълняват определени съвети и 
препоръки за движение по улиците.

           За да опазите живота на децата на пътя, Вие 
родителите трябва  от най-ранна детска възраст да 
възпитавате децата си така,  че те да бъдат  
дисциплинирани участници в движението, да 
изграждате у тях елементарни представи и понятия за 
пътното движение, да формирате начални умения и 
навици за да имат безопасно поведение на улицата, да 
бъдат способни на адекватно поведение за съхранение 
на собственото си здраве и живот, за по-голяма 
отговорност, както и уважение към другите участници в 
движението.

Като участници в движението, децата са пешеходци, 
пътници в личен и обществен транспорт, водачи на 
велосипеди, мотопеди, ролери, скейтбордове, 
скутери и др.

         Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, 
просто защото са си деца. Тяхното поведение на пътя 
е по-мобилно и по-непредвидимо, а реакциите им са  
по-спонтанни и внезапни.

        Статистиката в национален мащаб сочи, че всеки 
ден повече от три деца стават жертва на пътно 
транспортни произшествия - като пешеходци, като 
пътници или като водачи на велосипеди, мотопеди, 
мотоциклети и др. 

        Анализът на пътнотранспортните произшествия с 
деца-пешеходци показва, че те са блъснати от 
автомобили в населените места, поради неспазване 
правилата за движение, както от  тяхна страна , така 
и от страна на водачите на МПС.
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        Всичко това бихте постигнали чрез:

        Разговори, дискусии, решаване на тестове и казуси, 
игри,  използване на създадени компютърни игри;
        Да придружавате задължително детето си до 
училище, като постоянно му разяснявате правилата за 
движение на пешеходците, значението на светофарите 
и местата за пресичане на пътното платно;
        Да определите кой е най-краткият и безопасен 
маршрут  от дома до училището;
        Да контролирате дали Вашето дете спазва тези 
указания и се движи по уговорения маршрут;
        Да обясните на детето си, че не бива да пресича 
пред спрял на спирката автобус или зад паркиран на 
улицата автомобил;
        Да насочите вниманието на Вашето дете никога
да не прекрачва бордюра и да не стъпва на платното, 
преди да се огледа първо наляво и после надясно; 

За да запазите децата си на пътя, Вие сте първите, 
които като родители трябва да предприемете 
инициативата за обучение по безопасност на 
движението, да ги запознаете с правилата за движение 
и пътните знаци, за да могат те да получат практически 
умения за правилна преценка на пътната обстановка.

          В случаите, когато децата са пострадали при 
пътнотранспортни произшествия като пътници, те
най-често са били в автомобилите на своите родители, 
на близки или познати и са били необезопасени.
          Когато децата са участвали в пътното движение 
като водачи на велосипеди, ролкови кънки, 
скейтбордове,  мотоциклети и др. те най-често стават 
жертва, поради незнание, липса на опит или 
правоспособност, както и подценяване употребата на 
лични предпазни средства. Много често децата са 
жертва и на нехайството на Вас, родителите или 
приятели, които им предоставят ключове от 
автомобили или мотоциклети, без да оценяват 
огромната отговорност, която носят.
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Преди да разрешите на детето си да кара 
велосипед, ролкови кънки, скейтборд  и др. огледайте
се за безопасни места във вашия квартал-улици, алеи, 
градинки;

Да се убедите се, че преди Вашето дете да 
излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е 
облечено с необходимите предпазни средства /каски, 
наколенки/ и към дрехите са прикрепени 
светлоотразителни елементи;

Да обясните за правилата на движение на 
градския транспорт при качване и слизане от превозно 
средство;

Използвайте времето на пътуванията, за да 
обясните нагледно на Вашето дете , това което се вижда 
на пътното платно-пътните знаци, грешките в 
поведението на деца и възрастни на пътя;

 Вашето дете трябва да се научи да мисли, да 
взема решения и да действа като участник в движението, 
затова  се опитайте да анализирате  конкретни случаи и 
ситуации.
             Убедени сме, че Вие като родители ще 
направите необходимото за запазване на живота
и здравето на Вашите деца, както и да се намали 
броя на пострадалите в пътните инциденти.
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