СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
відділ з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи та
Слов'янські курси цивільного захисту

ПАМ’ЯТКА
ДІТИ НА ДОРОЗІ!
Основними причинами дитячого дорожньо-транспортного травматизму є
недотримання дітьми і дорослими Правил дорожнього руху і вимог безпечного
поводження на дорозі.
У ході досліджень установлено, що більшість дітей (91%) одержали травми
від транспорту, перебуваючи пішоходами чи велосипедистами, 9% потерпілих дітей
– пасажири, провина яких у ДТП відсутня.
Серед дітей, що постраждали на дорогах, хлопчиків у два рази більше, ніж
дівчаток; переважна більшість потерпілих складають школярі у віці від 8 до 16
років.
Найбільше число травм діти молодшого шкільного віку і підлітки
одержують по дорозі в школу чи після повернення з неї.
Немаловажну роль у збільшенні ДТП грають погодні умови, від яких
залежить присутність дітей на вулицях, характер їхніх ігор і тривалість часу, що
вони проводять поза квартири. Найбільше число травм відзначене навесні (31%),
улітку їхня кількість знижується до 25%, а восени й узимку дитячий травматизм
складає 44% від загальнорічного показника.
Основними причинами (факторами) одержання травм дітьми є:
-недотримання Правил дорожнього руху (діти у віці з 7 до 12 років
попадають у ДТП, перебігаючи дорогу перед транспортом, який близько йде );
-несподіваний вихід на проїзну частину за споруди, транспорту що стоїть і
інших перешкод (як правило, це діти від 4 до 10 років);
-психофізіологічна незрілість дітей (за даними фізіологів, відділи кори
головного мозку, відповідальні за найважливіші процеси психіки головного мозку
людини, стають функціонально зрілими тільки після 7–12 років);
-нездатність дітей оцінити ступінь небезпеки від видів транспорту (діти не
усвідомлюють, що машину не можна швидко зупинити, не враховують можливо
низької кваліфікації водія і тощо);
-переоцінка своїх фізичних можливостей (діти часто неправильно
визначають відстань до транспорту, що наближається,);
бездоглядність дітей (3/4 батьків не мають можливості проводжати дітей у школу);
-перехід вулиці на червоне світло;
-влаштування ігор на проїзній частині дороги.

Бережіть своє здоров’я і життя!

