SAFETY MOMENT
Road Safety

МИНУТКА ПО ТБ

ҚТбойыншашағынжиын

Безопасность дорожного движения

Жол қауіпсіздігі

Driving is high risk activity to drivers and passengers.
Experienced driver is able to foresee or recognize in advance,
potentially danger situations so as to allow time to safely
maneuvers past them. He assumes that other drivers may
make mistakes and is always on guard in the event an error is
made.

Управление транспортным средством сопряжено с высоким
риском для водителей и пассажиров.
Опытный водитель может заранее предусмотреть или
распознать потенциально опасные ситуации, чтобы иметь
возможность
безопасно
маневрировать
ими.
Он
предполагает, что другие водители могут ошибиться, и всегда
находится на страже, если ошибка совершена.

Көлік жүргізу жүргізушілер мен жолаушыларға қауіп-қатер
туғызады.
Білікті жүргізуші қауіпті жағдайларды алдын-ала болжай
алады немесе тани алады, сол себепті оларға қауіпсіз
бұрылыс жасауға мүмкіндік береді. Ол басқа жүргізушілер
қателіктер жіберуі мүмкін деп есептейді және қателіктер
туындаған жағдайда үнемі сақ болуға тиіс.

Driving Tips:
• Learn to recognize driving situations that can be dangerous.
• Assume that other drivers will make mistakes.
• Adjust speed, position, direction and attention to be able
to maneuver safely if a danger occurs.
• Scan far enough ahead to be able to react safely to
approaching situations.
• Scan frequently to the side and rear for passing or
approaching vehicles.
• Scan thoroughly before changing speed or direction.

Советы по вождению:
• Научитесь распознавать дорожные ситуации, которые
могут быть опасными.
• Представьте, что другие водители могут допустить ошибки.
• Установить скорость, положение, направление и внимание,
чтобы обеспечить безопасное маневрирование при
возникновении опасности.
• Настройтесь заранее, чтобы быть в состоянии безопасно
реагировать на приближающиеся ситуации.
• Осмотритесь по сторонам при движении или при
приближении к автомобилям.
• Осмотритесь перед изменением скорости или
направления.

Көлік жүргізу бойынша кеңестер:
• Қауіпті болуы мүмкін көлік жүргізу жағдайларын танып,
үйреніңіз.
• Басқа жүргізушілер де қателесуі мүмкін деп есептеңіз.
• Қауіпті жағдай туындаған сәтте қауіпсіз бұрылыс жасауды
қамтамасыз ету үшін жылдамдықты, жағдайыңызды,
бағыттыңызды реттеңіз.
• Оқыстан болажақ жағдайлардың алдын алу үшін алыстан
алдын-ала бағдарлап отыру керек.
• Басып озатын немесе жақындаған көліктерден сақ болу
үшін жан-жағыңызды қадағалаңыз.
• Жылдамдықты немесе бағытты өзгерткенге дейін мұқият
бағдарлаңыз, тексеріңіз.

All categories of vehicles, including mobile plant, shall not
be operated unless the operator is trained and competent,
the vehicle or plant has been inspected and is fit for
purpose.
The operator shall be medical fit and seat belts are worn by
all occupants.

Эксплуатация всех видов транспортных средств, в том числе
передвижной техники, разрешается только при
обеспечении следующих условий: оператор прошел
соответствующую подготовку, и обладает достаточной
квалификацией; автотранспортное средство или техника
прошла осмотр и соответствует назначению. Оператор
пригоден к работе по состоянию здоровья, ремни
безопасности используются всеми пассажирами.

Көліктердің барлық түрлерін, сонымен бірге жылжымалы
техника құралын пайдалануға рұқсатты, жүргізуші тиісті
даярлықтан өтсе және біліктілігі жеткілікті болса, көлік не
болмаса техника құралы арнайы тексеруден өтіп, мақсатқа
сай келсе ғана беріледі.
Жүргізуші медициналық тұрғыда сау болуы тиіс және
көліктің ішіндегі барлық адамдар сақтандыру белдіктерін
тағып отырулары тиіс.
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Generally, the driver who arrives last gives right-of-way to
those who were already there. You give right-of-way when
entering traffic. You give right-of-way when turning right in
front of approaching traffic. You give right-of-way when
changing lanes. You move into your intended path or
direction only after you are assured you will not be in
conflict with other traffic. This requires skills and judgment,
especially overtaking. This often results in conflict with
some impatient drivers that take risks and assume other
drivers will compensate for their behavior.
Driving Tips:
 Do not force other drivers to brake or steer because of
your obstructive move into their path.
 Assume other drivers will not see you and avoid you
when you maneuver into their path.
 Move into your intended path or direction only after you
are assured you will not be in conflict with other traffic.
 Before you overtake, check to ensure no one is overtaking
you as well.
 Assume the driver in front of you doesn't know you are
overtaking. That driver may pull to the right to pass a
vehicle in front or make a right turn.
 If the vehicle you are trying to overtake speeds up, let it
go. Don't get into a dangerous race.
 Don't take risks. If in doubt, don't pass.
 Signal your intentions early.

All drivers shall be informed on the road condition and the
actual speed limit, before starting the trip.
Driving Safety Golden Rule must be followed: Speed,
Distances, Safety-belt, and Concentration
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Как правило, водитель, который прибывает последним,
уступает дорогу тем, кто уже находится там. При вводе
автотранспорта в движение, вы уступаете дорогу. Вы уступаете
дорогу при повороте направо перед приближающимся
автотранспортом. Вы уступаете дорогу при смене полосы
движения. Вы переходите на нужную вам дорогу или
направление убедившись, что не столкнетесь с другим
автотранспортом. Это требует навыков и умений, особенно
при обгоне. Это часто приводит к конфликту с некоторыми
нетерпеливыми
водителями,
которые
рискуют
и
предполагают, что другие водители компенсируют их
поведение.
Советы по вождению:
• Не заставляйте других водителей тормозить или
выворачивать руль из-за вашего препятствующего движения
на их пути.
• Представьте, что другие водители не увидят вас и не избегут
вас, когда вы вступите на их полосу движения.
• Переходите на нужную вам полосу или направление только
после того, как вы убедитесь, что не столкнетесь с другим
автотранспортом.
• Прежде чем вы совершите обгон, убедитесь, что вас никто не
обгоняет.
• Представьте, что водитель перед вами не знает, что вы
обгоняете. Этот водитель может зайти вправо, чтобы обогнать
впереди идущий автомобиль или совершить поворот направо.
• Если автомобиль, который вы пытаетесь обогнать,
увеличивает скорость, то пропустите его. Не вступайте в
опасную гонку.
• Не рискуйте. Если есть сомнения, не проезжайте.
• Сигнализируйте о ваших намерениях заранее.

Перед началом поездки все водители должны быть
проинформированы о состоянии дороги и фактическом
ограничении скорости.
Необходимо соблюдать Золотое правило безопасности
вождения: скорость, дистанция, ремень безопасности и
концентрация

Әдетте, соңғы келген жүргізуші сол жерге бұрын келгендерге
жол береді. Оң жақтан бұрылып жақындап келе жатқан
транспортқа жол бересіз. Жолақтан жолаққа ауысу кезінде
жол бересіз. Сіз басқа жолақтардағы транспортқа
қақтығыспайтыныңызға көз жеткізгеннен кейін ғана
өзіңіздің мақсатыңыздағы немесе бағдарыңыздағы жолаққа
көшесіз. Бұл дағдылар мен ой-пікірлер, әсіресе, басып озу
кезінде талап етіледі. Кейбір шыдамсыз жүргізушілердің
кесірінен әртүрлі конфликті жағдайларға әкеліп соғады, олар
басқа жүргізушілер түсінікпен қарайды деп тұжырымдап
тәуелге барады.
Көлік жүргізу бойынша кеңестер:
• Басқа жүргізушілерді өзіңіздің жолыңызға кедергі
келтіргендіктен тежеуге немесе бұрылуға мәжбүрлемеңіз.
• Сіз өз жолыңыздан бұрылған жағдайда басқа жүргізушілер
сізді көрмейді және сізге жол бермейді деп ойлаңыз.
• Басқа транспортқа қайшы келмейтініне сенімді болғаннан
кейін ғана өзіңіздің мақсатыңызға немесе бағдарыңызға
ауысыңыз.
• Сізді алдағы транспортты басып озбастан бұрын ешкім
сізді басып озып келе жатпағанына көз жеткізіңіз.
• Сіздің алдыңыздағы жүргізуші сіздің басып озып
жатқандығыңызды білмейтіндігін ескеріңіз. Бұл жүргізуші
көлік құралының оң жағына өтуге немесе оңға бұрылыс
жасауы мүмкін.
• Егер сіз басып озғыңыз келген
көлік құралы
жылдамдығын көбейтсе, жылдамдықты азайтып өткізіп
жіберіңіз. Қауіп тудырып онымен жарыспаңыз.
• Тәуекелге бармаңыз. Күмәндансаңыз, өтпеңіз.
• Барлық жағдайды ертерек бағдарлаңыз.

Жолға шығар алдында барлық жүргізушілерге
жолдарының жағдайы және жылдамдық шектеулері
жөнінде ақпарат берілуі керек.
Жол журу ережелерін міндетті түрде сақтау қажет:
жылдамдықты, арақашықтықты, қауіпсіздік белбеуін
және концентрация

