Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Departament de Protecció Civil.

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

CONSELLS
DE
MOBILITAT.
PER A INFANTS

1. CAMINA SEMPRE PER LES VORERES.

Es l’únic lloc segur per els vianants
Guarda la distancia de seguretat necessària
amb els vehicles que estan circulant.
No t’apropis a la calçada.

2. NO CAMINIS PEL CARRIL BICI.

Hem de respectar els espais de cadascun dels
que fem servir les vies.

3. CREUA ELS CARRERS PEL PAS DE VIANANTS.

Mira a dreta i esquerra i assegura’t que no ve
cap vehicle, i si ve algun, que no estigui massa a
prop.

4. EN ELS PASSOS DE VIANANTS, AMB
SEMAFOR,CREUA EN VERD.

Per creuar, no es suficient anar pel pas de
vianants, cal esperar a que estigui el semàfor en
verd. Si està en vermell, atura’t i no passis.

5. EN ELS PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFOR,
HAS D’ANAR AMB MES COMPTE.

Malgrat que puguem passar amb preferència, es
molt perillós passar sense prendre totes les
precaucions possibles, no tothom circula
respectant les preferències dels vianants.
Així que , vigila molt abans de creuar .

6. A L’HORA DE CREUAR ,COMPTE AMB ELS
VEHICLES QUE GIREN.

Vigila molt als passos on hi ha vehicles que
giren, sempre pot haver-hi un conductor
despistat.

7. EL CAMÍ MES CURT NO ES EL MES SEGUR.
Travessa el carrer sempre que puguis , en línia
recta, mai en diagonal; tot i que hagis de
travessar diversos passos de vianants,
guanyaràs en seguretat.

8. QUAN VAGIS DE PASSATGER D’UN VEHICLE,HAS
DE ENTRAR I SORTIR PER LA PORTA QUE DONI A
LA VORERA.

No et posis en perill baixant per on no toca,i
recorda’ls als qui viatgen amb tu que també ho
facin. Per la seguretat de tothom.

9. SEMPRE PORTA CORDAT EL CINTURÓ DE
SEGURETAT.

Utilitza sempre el cinturó de seguretat, tant al
davant com al darrere, el cinturó ens pot salvar la
vida en cas d’accident.

10. SI VAS EN TRANSPOT PÚBLIC , RESPECTA LES
NORMES D’ÚS.
Agafa’t correctament a les barres de subjecció,
seu adequadament als seients, si hi ha cinturons
corda-te’ls, ens estalviarem situacions de perill.

11. NO IMITIS ALS QUI NO ACOMPLEIXEN LES
NORMES I NO BADIS.

No facis servir el mòbil mentre travesses el
carrer.
Si d’altres creuen en vermell, no els segueixis, i
recorda’ls als qui t’acompanyen, que
acompleixin les normes, pel bé teu i d’ells
mateixos.

