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SAUGUMO REIKALAVIMAI KELIONĖS METU

1. Kelionės metu laikytis autobuso vairuotojo nurodymų.
2. Kelionės dalyvis, sugadinęs transporto įmonės ar kitų kelionės dalyvių turtą, privalo
atlyginti transporto įmonei ar kitam kelionės dalyviui dėl savo veiksmų sukeltą žalą
(nuostolius).
3. Organizatorius neprisiima atsakomybės kelionės dalyviui susižalojus, netekus gyvybės
būnant apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
4. Įlipant į autobusą:
4.1 Autobuso laukti atokiau nuo važiuojamosios gatvės dalies, nesistumdyti.
4.2 Prieiti prie autobuso galima tik šiam visiškai sustojus. Nesaugu stoviniuoti šalia
autobuso, ypač ties jo ratais, nes vairuotojas taip arti keleivių nemato. Saugus atstumas yra apie
10 didelių žingsnių nuo autobuso. Keliaujant moksleiviams, pirmieji įlipa jaunesni mokiniai.
4.3 Įlipant laikytis už turėklų.
5. Autobuse:
5.1 Rankinį bagažą padėti į bagažo skyrių.
5.2 Nedėti jokių nešulių, daiktų praėjime tarp eilių – jis turi būti laisvas.
5.3 Būtina prisisegti saugos diržą, jeigu jis yra.
5.4 Autobusui judant griežtai draudžiama vaikščioti ar stovėti.
5.5 Autobuse visada sėdėti tose pačiose vietose.
5.6 Nekaišioti rankų, galvos pro langus, geriau jų visai neatidarinėti.
5.7 Neblaškyti vairuotojo dėmesio (netriukšmauti, nerėkauti).
5.8 Nerekomenduojama autobuse valgyti ir gerti. Griežtai draudžiama vartoti
alkoholinius gėrimus, kitas psichiką veikiančias medžiagas, rūkyti.
5.9 Šiukšles mesti tik į tam skirtas vietas.
5.10 Sunegalavus ir/ar pastebėjus kito kelionės dalyvio prastą sveikatos būklę, ir/ar
įvykus nelaimingam atsitikimui, privaloma nedelsiant informuoti kolektyvo vadovą.
6. Išlipant iš autobuso:
6.1 Atsisegti saugos diržą, jei jis yra, ir atsistoti galima tik autobusui visiškai sustojus.
6.2 Autobusui sustojus, išlipti iš jo tik gavus kolektyvo vadovo nurodymus.
6.3 Keliaujant mokiniams, pirmieji išlipa vyresni mokiniai. Nesistumdyti.
6.4 Išlipant laikytis už turėklų.
6.5 Neiti per kelią pro autobuso galą ar priekį, palaukti, kol jis nuvažiuos, arba paeiti
toliau nuo autobuso galo, kad matytųsi kelias.
6.6 Eiti per gatvę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjose, degant žaliam šviesoforo
signalui.
6.7 Tamsiuoju paros metu nešioti atšvaitus.
Už kolektyvų narių (vaikų ir suaugusiųjų) supažindinimą su saugumo reikalavimais kelionės
metu atsakingi kolektyvų vadovai.

