SABIEDRISKAIS TRANSPORTS UN BĒRNU DROŠĪBA
Bērnu drošība vienmēr ir prioritāra. Sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāji un biļešu kontrolieri īpašu uzmanību pievērš bērnu drošībai,
kā arī ir izpalīdzīgi un atsaucīgi, lai bērni sabiedriskajā transportā justos droši un vērstos pēc palīdzības, ja tā nepieciešama.
SITUĀCIJA

SITUĀCIJA

SITUĀCIJA

SITUĀCIJA

SITUĀCIJA

Bērns atrodas
pieturā viens

Bērns vecumā
līdz 7 gadiem
pārvietojas viens

Bērns pārvietojas
(vēlas pārvietoties)
bez biļetes

Bērns
sabiedriskajā
transportlīdzeklī:
• aizmidzis;
• nav izkāpis
vajadzīgajā
pieturā

Pieaugušais lūdz
uzņemt bērnu
vecumā līdz
7 gadiem
sabiedriskajā
transportlīdzeklī

SVARĪGI ZINĀT
Parūpējies par bērna drošību! Palīdzi
bērnam, ja tas nepieciešams!
Ja transportlīdzeklis salūzis/iekļuvis
CSNg, informē bērnu, kā rīkoties!
Par bērna drošību primāri atbildīgi ir
bērna vecāki!
Bērns vecumā līdz 14 gadiem atstāts
viens bīstamos apstākļos = atstāts
bezpalīdzības stāvoklī!
ZIŅO POLICIJAI
Ja bērns vecumā līdz 7 gadiem brauc
vai sabiedriskā vietā atrodas viens.

Pārliecinies, vai nepastāv
riski bērna drošībai:
• bērns ir vecumā
līdz 7 gadiem;
• bērns ir laikapstākļiem
nepiemērotā apģērbā;
• bērns atrodas
neierastā situācijā;
• bērnam iespējams citu
personu apdraudējums.
Ja ir šādi
apdraudējuma faktori,
ziņo policijai un parūpējies
par bērna drošību!

Ja bērns (līdz 16 g.) atrodas publiskā
vietā viens no plkst. 22.00 līdz 06.00.

RĪCĪBA

RĪCĪBA
RĪCĪBA

Ja rodas šaubas par bērna
vecumu, uzrunā bērnu,
noskaidro viņa vecumu,
mācību iestādi, klasi.
Pārliecinies, vai nepastāv
riski bērna drošībai.
Ja bērns ir vecumā līdz
7 gadiem vai nav iespējams
pārliecināties par viņa
vecumu, bet vizuālais
izskats liecina par
pirmsskolas vecumu, ziņo
policijai un, ja iespējams,
sazinies ar bērna vecākiem.

Uzrunā bērnu un noskaidro
iemeslus, kāpēc bērnam
nav biļetes.
Pārliecinies, vai nepastāv
riski bērna drošībai.
Bērnu, kurš pārvietojas bez
biļetes, līdz 15 gadu
vecumam nedrīkst izsēdināt!
Noskaidro bērna identitāti,
lai sazinātos ar bērna
vecākiem un risinātu
jautājumu par braukšanu
bez biļetes (brauciena
maksa, līgumsods,
preventīva rīcība).

Ja bērns atrodas reibuma stāvoklī.

RĪCĪBA

Uzrunā bērnu un
noskaidro, vai
bērns zina, kā nokļūt
vajadzīgajā vietā.
Pārliecinies, vai nepastāv
riski bērna drošībai.

RĪCĪBA

Palīdzi bērnam nokļūt
vajadzīgajā vietā.

Uzņemot bērnu, būsi
atbildīgs par bērna
drošību.

Nepieciešamības
gadījumā sazinies
ar bērna vecākiem
vai policiju.

Izvērtē, vai vari veikt
bērna uzraudzību
papildus tiešajiem
pienākumiem.

Ja bērnu pavadošā persona atrodas
reibuma stāvoklī un uzskati, ka
tādējādi pastāv riski bērna drošībai.
Ja bērns izdara likumpārkāpumu.
ZIŅO POLICIJAI, lai ir iespēja
noskaidrot, vai bērns ir pietiekami
aprūpēts un uzraudzīts no vecāku
puses, un sniegt palīdzību bērnam un
viņa vecākiem, ja tāda nepieciešama.

