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Усложнената пътна обстановка през зимата налага повишено внимание от страна на ученици, 

учители и служители като участници в пътното движение. Следва да се спазват правилата за 

движение по пътищата като пешеходци, пътници, водачи на МПС /за служителите и учителите/. 

За целта следва да: 

1. избират безопасни маршрути и да са особено внимателни при придвижване по улиците, 

особено при заледяване и заснежаване, натрупани преспи; 

2. се движат по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за 

движение като същевременно внимават и за падащи от покривите на сградите ледени 

висулки и снежни преспи, натрупани със сняг/лед клони, които могат да се счупят; 

3. се движат плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните 

автомобили; 

4. се движат с повишено внимание и да се оглеждат за наближаващи превозни средства, да 

отчитат намалената видимост при валеж и при мъгла; 

5. преминават по пешеходната пътека с внимание, като преди това отново добре са се 

огледали; 

6. пресичат само на зелена светлина на светофара, като отново се оглеждат в двете посоки; 

7. когато пресичат – първо да се огледат наляво, после надясно и по средата на улицата пак 

наляво; 

8. не излизат внезапно на пътното платно; 

9. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразяват с разстоянията до 

приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение, особено 

при валеж и мъгла; 

10. не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без 

необходимост на платното за движение; 

11. на оживено кръстовище да пресичат с основната група пешеходци или с по-възрастен 

човек; 

12. не избързват да пресичат пътното платно пред автомобилите; 

13. не пресичат улицата тичайки, между паркирани превозни средства;  

14. не играят на пътното платно и по кръстовищата, а на определени за това места, далеч от 

платното за движение; не играят игри с хвърляне и замерване със снежни топки, както и 

такива предполагащи плъзване и падане; 

15. не играят около спрели и паркирани превозни средства. 

16. не пресичат в близост пред и зад спряло превозно средство, пред и зад спрял на спирката 

автобус, защото нямат видимост; 

17. да бъдат предпазливи на хлъзгава настилка и да вървят по опесъчени и разчистени от 

сняг пътеки по тротоарите; да избягват необосновано газене в снега, както и стъпване на 

заледена повърхност; 

18. при възможност да носят светлоотразителни жилетки или елементи, закрепени за 

облеклото. 

     


