
بعض المعطیات لحوادث اامرور في الفینیتو

 في عام 2014 سجل 

13.958 حادث مرور في الفینیتوالدي تسبب في موت 325
 شخص و جرح . 19.512 اغلبیة الحوادث سجلت في الطرق العمومیة  

83،4 % من الحوادث تقع في الطرق العمومیة و
في الطرق التي تربط بین البلدیات و في طرق

الداخلیة للبلدیة في حد داتھا.   

االشد ضررا من الحوادث سجلت في الطرق

السریعة والسبب االساسي ھو السرعة المفرطة.

77 % من الحوادث تقع  ما بین الثامنة صباحا و
 الثامنة لیال خصوصا  في مواقیت االلتحاق بالعمل 

و المدارس. 

اذا كنت خلف المقود اخترالحیاة

اذ كنت تسوق؟

 

      

 

في حد ود 2020 ایطالیا و المجموعة

االروبیة تریدان

التخفیف من عدد ضحایا الطرقات

في بالدنا 94،5 %من الحوادث

ناتجة من السلوكات السلبیة.

عندما تسوق ال تغفل،سیارتك یمكن ان تكون سالحك استعملھا بمسؤولیة 

حزام  االمن حمایة استعملھ حتى في المسافات القصیرة

المقاعد و االحزمة حمایة لطفلك استعملھادائما بطریقة الئقة

احذر للسرعة دوما حدود.

في المجتمعات السكنیة عدد الراجلین

و مستعملین الدرجات یكثر:سالمتھم متعلقة بك

احترم اشارة 30 وقلل السرعة قرب ممر

الراجلین و انتبھ اثناء فتحك لباب السیارة

وضح اتجاھاتك لالخرین: باستعمالك لالشارات

الضوئیة و تشغیل االنوارو احترام المسافات اال منیة 

تجنب الوقوف في الصفوق المزدوجة

و على ممر الراجلین و المواقف المخصصة للمعاقین. 

انت نعسان؟اخلد للنوم!عندما تسوق یجب ان تكون  دائما یقظا. 
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حمایة اكثر!

   
ممارسات حسنة للسالمة في الطرقات 

طرق مشتركة

مستعمل ھش؟

تتنقل على عجلتین؟اشارات المرور موجھة لك ایضا,تعلم احترامھا! 

اظھر نفسك في  الظالم,عند المشي,الجري 

او على الدراجة بارتداء اال لبسة المضویة او بوضع 

الضوء على الدراجة,اجتنب ارتداء االلبسة الداكنة. 

انت على الدراجة؟ استعمل المسارات المخصصة

للدراجات.تمشي؟استعمل االرصفة.في كلتا 

الحالتین اقطع الطریق عى ممر الراجلین

او في المناطق الخالیة من السیارات. 

تتنقل بالدراجة؟انظر الى كتفیك! الكثیر من المخا

طر تتبعك من الوراءومراة معاكسة تساعدك على تفادیھا.  

عندما تقود الدراجة ضع یدیك عى المقود,استعمل 

المقاعد لنقل االطفال و ارتدي الخوذة.

قبل تغیر االتجاه اعلن عن ذلك مسبقا بتمدید الذراع 

للجھة المرغوبة  فیھا. رن الجرس یساعدك على سماعك. 
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