Mazs pasažieris, liels risks

Šodien, 2019. gada 31. oktobrī, Autotransporta direkcija uzsāk kampaņu
“Mazs pasažieris, liels risks”, lai pievērstu bērnu un viņu vecāku uzmanību
bērnu drošībai uz ceļa un sabiedriskajā transportā, kā arī atgādinātu
pārvadātājiem, ka par mazajiem pasažieriem ir jāparūpējas un nekad
nedrīkst atteikt viņiem palīdzību.
Pēdējo gadu laikā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tam, lai mudinātu sabiedrību
atbildīgāk izturēties pret savu un arī citu cilvēku drošību, jo bieži vien ir tā, ka viens
notikums, viena rīcība izraisa ķēdes reakciju un ietekmē daudzus sabiedrības locekļus.
“Ventspils reiss” vēlas atgādināt, ka par drošību, pārvietojoties ar sabiedrisko
transportu, mūsu gadījumā – ar autobusu, atbild gan autobusa vadītājs, gan arī pats
pasažieris. Uzņēmuma vadība norāda, ka darbinieku sapulcēs un apmācībās regulāri
tiek atgādināti gan ceļu satiksmes noteikumi, gan pasažieru pārvadāšanas noteikumi,
kā arī autobusu vadītāji tiek mudināti nepieciešamības gadījumā atgādināt par
dažādiem drošības aspektiem arī pasažieriem.
Atbalstot ATD kampaņu “Mazs pasažieris, liels risks”, “Ventspils reiss” vēlas pievērst

pasažieru, īpaši bērnu vecāku, uzmanību tam, ka tumšajā diennakts laikā atstarojošie
elementi pie apģērba ir viens no priekšnoteikumiem drošībai, kā arī tam, lai pasažieris
būtu pamanāms un tam netīšām nepabrauktu garām. Īpaši svarīgi tas ir mazajiem
pasažieriem, kuru rīcība uz ielas vai ceļa reizēm mēdz būt neparedzama. Tieši tāpēc
mazajiem pasažieriem, kas uzņēmumā ierodas mācību ekskursiju laikā, tiek dāvināti
atstarotāji un atstarojošās vestes, kā arī atkārtoti ar satiksmes drošību saistīti
jautājumi.
Bērnu vecākiem būtu jāatceras, ka pirmsskolas vecuma bērni sabiedriskajā transportā
drīkst pārvietoties tikai kopā ar personām, kas vecākas par 13 gadiem.
Būtiski zināt, ka bērnu līdz 15 gadu vecumam nedrīkst izsēdināt no
sabiedriskā transportlīdzekļa. To drīkst darīt tikai tad, bērns tiek nodots
policijas pārstāvjiem.
Pirms bērns viens dodas ceļā, vecākiem būtu viņam jāatgādina, ka brauciena laikā
autobusa vadītājs ir atbildīgs par pasažieriem un uzskatāms par bērna uzticības
personu. Tāpēc, ja kaut kas atgadījies vai radušās kādas neskaidrības, vispirms
jāvēršas pie transportlīdzekļa vadītāja.
Lai paaugstinātu pasažieru apkalpošanas kvalitāti un drošu, bērniem draudzīgu
pakalpojumu, kampaņas laikā arī autobusu vadītājiem tiks atgādināti bērnu
pārvadāšanas noteikumi un aktualizēts, kā jārīkojas gadījumos, kad bērns atrodas
sabiedriskajā transportā bez pieaugušo klātbūtnes, ir apjucis vai viņam nepieciešama
cita palīdzība.
Vienlaikus vēlamies aicināt arī citus sabiedriskā transporta pasažierus būt iejūtīgiem
situācijās, kurās iesaistīti bērni.

