ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ
ОБ’ЄКТАХ ТА ПОБЛИЗУ НИХ
1.
Дотримуйтесь правил особистої безпеки при
переході через залізничні колії та знаходження поблизу
Знак «Залізничний
переїзд»

них. Пам’ятайте, що зупинити одразу поїзд, як
автомашину, не можливо, бо навіть при

Знак «Залізнична
дорога»

екстреному гальмуванні до повної зупинки поїзд по інерції проїде щонайменше 800 - 1600
метрів.
2.
При переході через залізничні колії користуйтесь перехідними мостами або
спеціально передбаченими для цього переходами. Не переходьте колії, коли наближається
поїзд або локомотив.
3.
Рухомий склад, який стоїть, обходьте на відстані не менше 5 м.
4.
Не перелазьте під вагонами.
5.
Будьте уважні на вокзалах, особливо при значному скупчені поїздів. Щоб не
розгубитися і не стати жертвою нещасного випадку уважно слухайте оголошення по
гучномовному зв'язку і дотримуйтесь вказівок об’яв.
6.
Перед тим як увійти в небезпечну зону потрібно впевнитися у відсутності потяга,
локомотива, тощо.
7.
При наближенні поїзда треба зупинитися поза межами небезпечної зони,
пропустити його і впевнившись у відсутності рухомого складу , що пересувається по
сусідніх коліях почати перехід.
8.
Наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні уважно стежити за
світловою і звуковою сигналізацією, а також положення шлагбаумів. Переходити колії
дозволяється тільки при відкритому шлагбаумі. При відсутності шлагбаума ( коли переїзд
не охороняється) перед переходом колії необхідно впевнитися що до переїзду не
наближається поїзд.
ВИТЯГ ІЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Пішоходам забороняється:
1. Ходити по залізничних коліях.
2. Переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом (або локомотивом, вагоном,
дрезиною тощо), що наближається, якщо до нього залишилося менше ніж 400 м.
3. Переходити колію одразу після проходу потяга (або локомотива, вагона, дрезини тощо),
не впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад.
4. Переходити залізничні переїзди при закритому положенні шлагбаума або при червоному
світлі світлофора переїзної сигналізації.
5. На станціях і перегонах пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи для переходу
через колію.
6. Проходити вздовж залізничної колії ближче п'яти метрів від крайньої рейки.
7. Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними настилами для
проходу пішоходів.
8. Пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді, а також виходити на
переїзд, коли шлагбаум починає закриватися.
9. На електрифікованих лініях підніматися на опори, а також торкатись до металевих
проводів заземлення, які ідуть від опори до рейки.
10. Підніматися на дах потягів, локомотивів, вагонів тощо.
11. Класти на рейки залізничної колії будь-які предмети.
12. Підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про подачу або
прибуття потяга до його повної зупинки.

Друже, знання та дотримання цих правил – безпека ТВОГО ЖИТТЯ!!!

