
Правила особистої безпеки на вулиці та в громадському транспорті 

Ми з вами кожен день користуємось громадським транспортом: автобусом, 

маршрутним таксі. І мало хто замислювався над тим, що скупчення людей у 

замкнутому просторі, який пересувається з великою швидкістю, означає ситуацію 

підвищеного ризику. Досвід користування громадським транспортом допоміг 

створити звід правил, які допомагають людині співіснувати з машинами. У 

повсякденному житті слід дотримуватися таких правил. 

У пізній час уникайте малолюдних зупинок. Очікуючи транспорт, стійте на 

добре освітленому місці поряд із людьми. 

На зупинках не повертайтеся спиною до транспорту, що рухається; а коли 

машина наближається до зупинки, не намагайтеся стати в першому ряду 

нетерплячого натовпу – вас можуть виштовхнути під колеса. 

Автобус і тролейбус обходьте позаду, трамвай – попереду, будь-який 

транспорт може закрити собою інший, який рухається позаду ще з більшою 

швидкістю. 

Не спіть, коли транспорт рухається: небезпечно не стільки проґавити 

потрібну зупинку, скільки травмуватися при різкому гальмуванні або 

маневруванні. Не притуляйтеся до дверей, уникайте їздити на сходинах і в проході. 

Якщо є можливість, користуйтеся проїзними квитками, це позбавить вас 

додаткового пересування салоном і не відволікатиме вашу увагу. 

Не забувайте про кримінальну безпеку! 

Не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша сумка, тримайте її при 

собі; притуліть речі до стінки, якщо ви стоїте. Пам'ятайте, що в громадському 

транспорті часто діють кишенькові злодії, а їх улюблені місця – у проході та біля 

дверей. 

Намагайтеся не сідати в порожні автобуси, маршрутні таксі. А якщо ви 

єдиний пасажир і їдете пізно, то сідайте ближче до водія, не біля вікна, а біля 

проходу, тоді до вас незручно буде підсісти. Якщо у салоні з'явився агресивний або 

розв'язний пасажир, відверніться від нього і не зустрічайтеся з ним поглядом. 

 

 



 

Правила особистої безпеки на вулиці 

1. Якщо на вулиці хтось іде і біжить за тобою, а додому далеко, біжи в найближче  

людне місце: до магазину, автобусної зупинки тощо.  

2. Якщо незнайомі люди намагаються відвести тебе силою, чини опір, кричи, гукай 

на допомогу: "Допоможіть! Мене веде незнайома людина!"  

3. Не погоджуйся ні на які пропозиції незнайомих людей.  

4. Нікуди не йди з незнайомими людьми і не сідай з ними в машину.  

5. Ніколи не хвалився тим, що у тебе чи у твоїх батьків багато грошей.  

6. Не запрошуй  додому незнайомих хлопців (дівчат).  

7. Не гуляй на вулиці з настанням темряви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


