
 
 

 

 باهوش باشید جاده را با بایسکل سواران به اشتراک بگذارید. 

دارند.  قبل از توقف آئینه دید عقب خود را بررسی کنید.   رانندگان:  افرادی که بایسکل سواری می کنند در ترافیک به سختی قابل توجه استند و محافظت کمی در برابر تصادفات ترافیکی 

ه بر استفاده از آئینه های بغل ، با چرخاندن سر  قبل از اینکه بپیچید، موازی پارک کنید، در را باز کنید یا از کناره سرک به سرک وارد شوید، "نقاط نابینا" خودرو را بررسی کنید عالو

 سواران و رانندگان اسکوتر باشید که ممکن است در کنارتان باشند یا بطرف تان نزدیک شوند.خود متوجه بایسکل سواران، اسکیت 

 نکاتی برای به اشتراک گذاشتن جاده با بایسکل 

خودتان و بایسکل فاصله ایجاد کنید. خطراتی  هنگام مواجه شدن با بایسکل سواران سرعت خود را کاهش دهید. بسیار نزدیک پیروی نکنید. بین وسیله نقلیه   با احتیاط رانندگی کنید: •
 که بایسکل سواران ممکن است با آن مواجه شوند را مدنظرگرفته و به آنها راه بدهید. 

ان زمان بیشتری برای  بایسکل ها وسیله نقلیه محسوب می شوند و در جهتی مشابه وسایط نقلیه حرکت می کنند. حق تقدم و راه مناسب بدهید به بایسکل سوار  حق عبور به بایسکل: •
 عبور از چهار راهی ها اختصاص دهید. 

 یسکل سواران باشید.  متوجه بایسکل ها در ترافیک و در چهار راهی ها باشید. هارن خود را نزدیک بایسکل سواران نزنید. هنگام توقف و باز کردن درها متوجه با  مواظب باشید.  •

اصله بین خود و یک بایسکل سوار بگذارید. قبل از سبقت گرفتن از بایسکل منتظر وضعیت ترافیکی و جاده ایمن باشید. قبل از  هنگام عبور، چهار فوت ف  با احتیاط سبقت کنید: •
 حرکت به عقب، اطراف خود را بررسی کنید. 

د را کاهش دهید.  انتظار نداشته باشید کودکان قوانین  کودکان بایسکل سوار اغلب غیرقابل پیش بینی استند. منتظر موارد غیرمنتظره باشید و سرعت خو متوجه کودکان باشید: •
 راهنمایی و رانندگی را بدانند. به دلیل جثه آنها، دیدن کودکان دشوارتر است.   
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 نکاتی برای افرادی که بایسکل سواری می کنند 

از تمام وسایل کنترل ترافیک )عالئم و چراغ ها( اطاعت کنید   همان قوانینی که در مورد رانندگان اعمال می شود در مورد بایسکل نیز اعمال می شود.
  و از سیگنال های دستی برای نشان دادن توقف ها و دورخوردن ها استفاده کنید.

متحرک آهسته  همیشه در همان جهتی که ترافیک است حرکت کنید. از راست ترین خط جاده استفاده کنید. وسایط نقلیه   رانندگی در سمت راست جاده کنید: 
  و بایسکل ها به سمت راست باقی میمانند. 

 بایسکل ها باید بریک، هارن یا زنگ و چراغ جلو فعال داشته باشند.  بریک ها. زنگ. چراغ ها.

ه خیابان یا چهاراهی  در مسیر مستقیم حرکت کنید و در جاده یا بین موتر های پارک شده مارپیچ رانندگی نکنید. قبل از ورود ب  با پیشبینی رانندگی کنید.
 ترافیک را بررسی کنید. خطرات را پیش بینی کنید و وضعیت تان را جهت ایمینی تان تنظیم کنید.  

نید.   از نور سفید جلو و از چراغ قرمز عقب در شرایط کمبود روشنایی استفاده کنید از یک منعکس کننده یا لباس و نوار منعکس کننده استفاده ک  لباس های رنگ روشن متفاوت بپوشید. قابل مشاهده باشید  •
 برای دیده شدن تماس چشمی با رانندگان برقرار کنید.  

 حمل نوزاد زیر یک سال با بایسکل غیرقانونی است.    شوند.ساله باید روی چوکی ایمنی متصل به بایسکل سوار  4تا  1مسافران کودک  •

اد بگیرند. کودکان اجازه دارند در پیاده روها  از مراقبین اطفال انتظار می رود که در بیرون با کودکان باشند و به کودکان کمک کنند بایسکل سواری و قوانین راهنمایی و رانندگی را ی   نظارت بر کودکان: •

   د در حالی که متوجه عابرین پیاده باشند. بایسکل سواری کنن 

  دالر جریمه شوند.  50باید از کاله ایمنی استفاده کنند.   در صورت عدم استفاده از کاله ایمنی، والدین ممکن است  ساله ها و کمتر از آن NYS - 14قانون کاله ایمنی 

 نصب صحیح کاله ایمنی 

 مطمئن شوید که کاله ایمنی راحت باشد.   1

 کاله ایمنی را به عرض دو انگشت باالی ابرو قرار دهید.   2

 تشکیل شود.    Vقبل از بستن، بند آن باید کش گردد تا زیر هر نرمی گوش یک   3

 کاله ایمنی را زیر زنخ محکم کنید، بیش از دو انگشت نباید بین بند و زنخ جای شود.   4

 اله ایمنی توصیه نمی شود. استفاده از کاله یا روسری هنگام استفاده از ک      

 


