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Якщо ви пишете повідомлення, перебуваючи за кермом, у вас у 20 разів більше шансів 

потрапити в аварію, ніж у водія, який не відволікається. 

• У 2016 році 3450 людей загинули в ДТП через водіїв, які відволікалися.   

• У 2016 році 562 пішоходи, велосипедисти та інші особи загинули в ДТП, що трапилися через 
відволікання уваги.  

• 70% водіїв, які відволікались у смертельних аваріях, були чоловіками. У всіх смертельних аваріях - 74 
відсотки це чоловіки. 

• використання мобільного телефону під час водіння найбіль поширене серед водіїв віком 15-29 років.  

• щороку, починаючи з 2012 року, жінки-водії, які під час руху користуються мобільними 
телефонами, частіше потрапляють у смертельні аварії ніж чоловіки 

• Повідомляється, що 9% усіх водіїв у віці 15-19 років, які потрапили в аварії зі смертельними 
наслідками, відволікалися від керування.  
(Джерела: Retrieved 9/6/18 https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign) 

 

Юридичні санкції можуть варіюватися від сплати штрафів і додаткових зборів до серйозних наслідків 
для імміграційної справи. 
Користуватися мобільним телефоном або іншим портативним електронним пристроєм під час керування 
автомобілем - протизаконно. Незаконна діяльність, в даному випадку, це тримання портативного електронного 
пристрою та розмова по мобільному телефону, написання, надсилання, читання, пошук, перегляд, передачу, 
збереження або отримання електронних даних, таких як електронна пошта, текстові повідомлення або перегляд 
веб-сторінок, отримання, перегляд та передача зображень або гра в ігри.   
 

Є наступні винятки із закону:  Зателефонуйте за номером 911 або зателефонуйте в лікарню, пожежну службу чи 
поліцію щоб повідомити про надзвичайну ситуацію.  Водій повинен використовувати гарнітуру hands-free для 
телефону, щоб руки при розмові були вільними.   Треба використовувати портативний електронний пристрій, який 

прикріплюється до поверхні автомобіля. Використовуйту пристрій GPS, який прикріплено до автомобіля. 
 

За використання портативного електронного пристрою під час керування транспортним засобом ви можете 
отримати штраф через порушення правил дорожнього руху.  Обвинувачення в користуванні мобільним 
телефоном, використання портативного електронного пристрою або обмін текстовими повідомленнями також 
призведе до нарахування штрафних балів у вашій справі в департаменті автотранспорту.  Якщо ви отримаєте 11 
штрафних балів за 18 місяців, дія ваших водійських прав може бути призупинена.  Щоб дізнатися більше, 
перегляньте сторінку Про систему штрафних балів водія в штаті Нью-Йорк,  http://dmv.ny.gov/tickets/about-nys-
driver-point-system.  

Перш ніж почати керувати автомобілем, вимкніть електронні пристрої та помістіть 
їх у недоступне місце.   
 

Ніколи не кладіть телефон у капелюх або хустку, щоб розмовляти за кермом.    
 

Будьте хорошим прикладом для інших водіїв.  Якщо ви в ролі пасажира, 
запропонуйте водієві зателефонувати або написати SMS замість нього, щоб його 
чи її увага зосередилася на безпечному керуванні автомобілем.  Поговоріть з 
дітьми про відповідальне водіння.   
 

Завжди пристібайтеся ременями безпеки та саджайте дітей у дитячі сидіння, щоб 
захистити себе та їх від небезпечних водіїв.  
 

Усі пішоходи та велосипедисти повинні зосереджуватися на своєму оточенні та не 

використовувати електронні пристрої. Джерело: Retrieved 9/6/18 https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-

kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign 

 

Будьте відповідальними та запобігайте трагедіям, що спричиняються 

неуважним керуванням 

http://dmv.ny.gov/node/1386

