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ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ 

  

Във връзка с влошената метеорологична обстановка и настъпили тежки 

пътно-транспортни инциденти с ученици, Ви обръщам внимание за следното:  

1. Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-

далеч от платното за движение. 

2. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението 

на насрещните автомобили. 

3. Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате 

предимство. 

4. Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се 

огледате в двете посоки. 

5. Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по 

средата на улицата пак наляво. 

6. Никога не пресичайте улицата тичайки, говорейки по телефона, 

между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус. 

7. Когато заедно с много други хора чакате автобуса на спирката, не се 

втурвайте към него още преди да е спрял. 

8. Не излизайте внезапно на уличното платно. 

9. Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е 

изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го 

управлявате отлично. 

10. Като водачи на МПС спазвайте Закона за движение по пътищата. 

11. Бъдете предпазливи на хлъзгава настилка! Не избързвайте и не 

започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено пътно платно, 

дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно. 

В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При 

съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост шофьорът ще ви 

забележи непосредствено пред автомобила си, когато е в невъзможност да ви 

предпази. Не забравявйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено 

платно заначително по-бавно, а в стремежа си да бързате можете да се 

подхлъзнете и паднете пред автомобила. Много често пешеходците биват 

блъскани, когато от заснежен, непочистен тротоар внезапно слизат на 

платното, в опасната зона на автомобил, чийто водач е в невъзможност да 

спре.   

12. Осигурете си добър обзор и възприемане на шума при снеговалеж! 

13. При обилен снеговалеж и приближаващ автомобил излезте извън 

платното! 

14. Не се пързаляйте по пътното платно! 
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