III. GDY WYSIADASZ Z AUTOBUSU
PAMIĘTAJ:
11. Gdy zbliżasz się do celu podróży poinformuj
kierowcę o swoim zamiarze naciskając
odpowiedni przycisk znajdujący się w każdym
autobusie - ”STOP”. Czynność tę wykonaj
odpowiednio wcześniej, tak, aby umożliwić
kierowcy bezpieczne zatrzymanie pojazdu na
przystanku bez konieczności nagłego
hamowania.
12. Gdy wysiądziesz z autobusu zachowaj
szczególną ostrożność, zwłaszcza przy
przechodzeniu na drugą stronę ulicy.
Najlepiej poczekaj aż autobus odjedzie, gdyż
może zasłaniać on widoczność i istnieje
ryzyko wypadku.

I. GDY OCZEKUJESZ NA PRZYJAZD
AUTOBUSU
NA
PRZYSTANKU
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PAMIĘTAJ:
1. Zachowuj się kulturalnie, nie przeszkadzaj innym
oczekującym, zachowaj ostrożność i nie
podchodź zbyt blisko krawężnika, by nie wpaść
pod pojazd.
2. Gdy znak postawiony przy przystanku wskazuje
na to, że jest to „przystanek na życzenie”, widząc
nadjeżdżający pojazd, pomachaj ręką kierowcy
– będzie to dla Niego znak, że ma się zatrzymać.
3. Wsiądź do autobusu dopiero po całkowitym
zatrzymaniu pojazdu i po całkowitym otwarciu
się drzwi.
4. Pamiętaj o tym, że najpierw wysiadają osoby,
które chcą opuścić autobus, a następnie wsiadają
nowi pasażerowie. Z uwagą traktuj rodziców z
małymi
dziećmi,
osoby
starsze
oraz
niepełnosprawne. Przepuść takie osoby jako
pierwsze, spytaj czy potrzebują pomocy.

II. W CZASIE PODRÓŻY PAMIĘTAJ:
5. Podczas podróży najlepiej zająć miejsce siedzące.
Jeśli ustąpisz komuś miejsce lub jeśli wszystkie
miejsca siedzące są zajęte - trzymaj się poręczy,
lub uchwytów przy siedzeniach, tak byś podczas
hamowania autobusu nie przewrócił się.

6. W każdym autobusie są wydzielone miejsca dla
osób z dzieckiem na ręku, dla kobiet w ciąży lub
osób niepełnosprawnych. Są to miejsca
oznaczone znakiem graficznym (naklejką).
Możesz je zająć, gdy w autobusie nie ma nikogo
z wyżej wymienionych. Jednak musisz je
udostępnić, jeśli do autobusu wejdzie ktoś z tych
osób.
7. Bagaż podręczny tak lokuj w autobusie, by nie
stanowił ani zagrożenia, ani przeszkody. Plecak,
tornister, torbę sportową itp. postaw na podłodze
lub pod siedzeniem. Wówczas do autobusu zmieści
się więcej osób, nie będzie ciasno, bagaż nie będzie
utrudniał przejścia, a Ty będziesz miał go
„na oku”, bez obawy przed kieszonkowcami.
8. Jeżeli jedzie z Tobą zwierzak, weź go na ręce lub
przewoź w specjalnym koszu, zabezpieczającym
przed kontaktem z otoczeniem, a jeżeli Twój pupil
jest duży trzymaj go na smyczy przy nodze,
z kagańcem - to warunek konieczny. Nawet te
zwierzaki, które dotychczas nikogo nie ugryzły
i nie gryzą z natury powinny być przewożone przy
użyciu
wszystkich
dostępnych
środków
bezpieczeństwa.

9. W trakcie podróży autobusem komunikacji
miejskiej nie możesz:
 spożywać











posiłków (innym osobom mogą
przeszkadzać zapachy naszego jedzenia, możesz
zanieczyścić autobus, a drgania w czasie jazdy
autobusem mogą spowodować zakrztuszenie, co
jest bardzo niebezpieczne );
zachowywać się głośno – np. głośno rozmawiać
z kolegą lub przez telefon, włączać głośną
muzykę ( szanuj innych współpasażerów, którzy
mogą nie mieć ochoty na słuchanie głośnej
muzyki, nie każdy chce słuchać o Twoim życiu
osobistym, może być to dla innych krępujące );
przebywać w łyżwo-rolkach lub deskorolkach.
zaśmiecać autobusu i niszczyć jego wyposażenie;
otwierać drzwi autobusu podczas jazdy;
używać w nieuzasadnionych przypadkach
sygnalizacji dźwiękowej lub wciskać przycisków
STOP;
wychylać się z okien autobusu oraz opierać się o
drzwi;
siadać na stopniach, oparciach,
poręczach
siedzeń;

10. W trakcie podróży autobusem komunikacji
miejskiej zaleca się:
 uprzejmie przywitać się ze współpasażerami :)
Twoje małe „Dzień Dobry” na pewno zostanie
odwzajemnione,
a
podróż
stanie
się
przyjemniejsza:)
 używać
zwrotów
grzecznościowych,
np. przechodząc do drzwi,
siadając na
zwolnionym miejscu używać: proszę, dziękuję,
przepraszam:)

