Виждам те. Виждаш ме. е образователна кампания на Volvo Trucks, разработена
специално с фокус върху безопасната интеракция между велосипедистите и камионите
на пътя. Тя предлага съвети в теоритична и практическа част и се прилага в над
20 държави по света, сред които вече е и България.
Знате ли, че...
Всяка година над 1,2 милиона души по света умират в катастрофи на пътя. Това са 3400 жертви всеки ден.
500 от тях са деца и тийнейджъри на възраст между 5 и 15 години. Ако не се вземат мерки, броят им ще се увеличи
с 45% до 2030 година.
Писането на съобщения по време на шофиране увеличава риска от катастрофа 23 пъти. Въпреки че скоростта е пониска, при пешеходците и велосипедистите рискът също се увеличава значително, ако пишем или четем съобщения
докато вървим или караме колело.
Според световната статистика, 90% от всички инциденти на пътя се дължат на човешкия фактор. Затова
повишаването на знанията и културата е ключова за предотвратяването на катастрофи и спасяването на човешки
животи.

Знаете ли, че повечето инциденти между
велосипедисти и камиони се случват
• През деня
• При ниска скорост
• На хубави пътища

Кои са причините:

• Шофьорите на камиони имат ограничена видимост в
някои зони около превозното средство дори когато
използват модерни огледала.
• Радиусът на завоя на камиона е по-голям.
• Спирачният път на камиона е по-голям.
• Велосипедистите не знаят това и не търсят визуален
контакт с шофьора.

Типични рискови ситуации

Твърде близо сте до предната част
на камиона!
Водачът може да не ви види!

Водачът не може да ви види! Може
да ви блъсне при движение назад.

Никога не изскачай внезапно на
пътя! Може да изненадате водача.
Спирачният път на камиона е подълъг.

E
Радиусът на завой при камиона е поголям и можете да попаднете в него.

Вътрешната част на камиона също е
зона с намалена видимост за водача.
Уверете се, че ви забелязват! Пазете
се от въздушната струя!
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Къде ви виждат и къде не

Най-опасно

Рисково

Нисък риск

Как да се предпазите?
•

Избягвайте рисковите зони

•

Установете зрителен контакт с шофьора – директен или през огледалата

•

Не изскачайте на платното за движение

•

Носете ярки цветове и светлоотразителна жилетка

•

Използвайте предпазна каска

•

Сложете на велосипеда фар, стоп, светлотразители и звънец

•

Избягвайте карането от вътрешната страна на големи превозни средства

•

Подавайте ясни сигнали за намеренията си

•

Деца под 12 години карат колелото по тротоара, а на платното за
движение - само с придружител над 16 години.
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