
ویژه مدارسآموزش پیشگیری از حوادث ترا فیکی   

 توصیه  نیز ن موزش آن به دیگرا آومعطوف  بر رعایت نکات ذیل را  با توجه به آمار باالی حوادث ترافیکی و تصادفات توجه ھمگان-

گردد.می   

قوانین را رعایت کنید تا دچار حادثه درخارج از منزل لذت می برند الزم است  و بازی دوچرخه سواری–کودکان از پیاده روی -١

 نشوید

رت الزم را برای رویارویی باشرایط خطرآفرین را  ندارنداکودکان مھ-٢  

و ترافیک درجاده ھا و خیابان  دوچرخه  نباید به کودک اجازه داد قبل از یاد گیری قوانین راھنمایی وآشنایی با عالئم  رانندگی-٣

.سواری کنند  

کنند اگر آنھا راننده را ببینند پس راننده ھم آنھا را می بیند. کودکان فکرمی-۴  

رو ھر زمان که الزم باشد متوقف می شود.از سرعت ندارد و تصورمی کند خود کودک درک درستی-۵  

ن پارکھا و زمی–حیاط -دور از محل پارک خود رو–.(جاھای دور از خیابان جای مناسب جھت  دوچرخه سواری ویا راه رفتن -۶

 مخصوص بازی را انتخاب کنید)

چراغ راھنما سبز است و آدمک سبز  که  نحوه صحیح عبور از خیابان و تمرین آن در حضور والدین (عبور از عرض خیابان وقتی -٧

عابر پیاده و عبور ازمحل خط کشی ) می باشد است عبور ممنوع قرمز برا ی عابر راھنما  وقتی چراغ.باید انجام شودحرکت میکند 

 عبور از پل ھوایی عابر پیاده 

.و دوچرخه سواری ضروری است  استفاده از کاله ایمنی ھنگام موتورسواری-٨  

سال در ٢و کودکان زیر ھمه سرنشینان در ماشین باید  کمربند ایمنی ببندند–کودکان در صندلی جلو در اتو مبیل ننشینند -٩

.صندلی مخصوص نشانده شوند   

  .ھنگام رانندگی با تلفن ھمراه صحبت نکنندو خطر آفرین است  مجاز نیست  ھنگام خستگی و خواب آلودگی رانندگی-١٠

و در ھنگام رانندگی مشغول خوردن نشوند. رانندگان با سرعت مجاز رانندگی کنند -١١  

.در مکانھای مجاز توقف کننددر صورت نیازبه توقف  .قبل از رانندگی از سالمت وسیله نقلیه مطمئن شوید -١٢  

.رانندگان باید به عالئم راھنمایی و رانندگی توجه فرمایند -١٣  

. نمایندبا سرعت مجاز رانندگی کنند و فاصله الزم را با وسیله نقلیه جلو حفظ  والدین باید -١۴  

کپسول اطفای حریق ،زنجیر چرخ ،و سایر تجھیزات مناسب فصل –مجھز نمودن وسیله نقلیه به تجھیزات ایمنی (ترمز -١۵  

عبور ار خیابان در ھنگام تاریکی و غروب  استفاده از پوشش رنگ روشن برای-١۶  

وبی لرعایت فاصله مجاز تا وسیله نقلیه ج-١٧  

نشاندن کودکان در صندلی عقب خود رو -١٨  



آشنایی و رعایت دقیق قوانین رانندگی و اصول ایمنی در رانندگی-١٩  

پرھیز ازرانندگی طوالنی مدت و رانندگی حین خستگی -٢٠  

رعایت حق تقدم و احترام به قوانین راھنمایی و رانندگی -٢١  

دو چرخه سواران استفاده ازکاله ایمنی برای موتور سواران و -٢٢  

 سال ۶-٢۵راھنمای با لینی و برنامه اجرایی تیم سالمت رده سنی و سایت سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارسمنبع :

   


