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БЪДЕТЕ РАЗУМНИ!

ПАЗЕТЕ СВОЯ ЖИВОТ И 
ТОЗИ НА ДРУГИТЕ ХОРА

ЗАЩОТО ЖИВОТЪТ И 
ЗДРАВЕТО СА БЛАГА 

И НАЙ-ВИСША ЦЕННОСТ!

Сред пътуващите и пострадали път-
ници могат да бъдат Ваши роднини, 
приятели, близки.

Всички игри в близост до жп релсовия 
път, както и в районите на гарите, са 
изключително опасни и крият много 
рискове за самите деца.

ПОМИСЛЕТЕ!

Главна дирекция "национална полиция"



При неправилно пресичане на релсовия 
път или игра в района на гари, Вие децата, 
сте изложени на различни опасности, за 
някои от които дори не предполагате.

НЕОБХОДИМО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:

•	 Електрическото напрежение в кон-
тактната мрежа е 27 000 волта;

•	 Намиращите се в покой на пръв поглед 
вагони могат да бъдат задвижени вне-
запно при маневрена дейност или да се 
само придвижат;

•	 В района на стрелките (там, където 
релсите се събират), релсите се зад-
вижват автоматично, без предвари-
телна сигнализация;

•	 Последствията могат да бъдат изклю-
чително сериозни, а в някои случаи е 
възможно да настъпи и смърт!

ВНИМАВАЙТЕ, ЗАЩОТО Е ВЪЗМОЖНО:

•	 Прегазване от преминаващи композиции;

•	 Получаване на травми в следствие на 
движение по самата релса, по насипа на 
релсовия път, неправилно пресичане на 
престояващи вагони;

•	 Изгаряния, в това число и смъртонос-
ни, при качване по престояващи вагони 
и цистерни, в резултат на волтова 
дъга;

•	 Да бъдете ударени от изхвърлени 
предмети от преминаващите влакове 
(хвърлени от пътници) или такива, по-
ставени на релсите и изхвърлени от 
локомотива.

Вие – децата, често избирате за игра 
района около релсовия път или гарите. 
В редица случаи нареждате по релсата 
различни предмети, за да видите ефекта 
при преминаване на влака или хвърляте 
камъни по преминаващите влакове. Хвър-
лянето на камъни по влаковете понякога 
има състезателен характер, като целта 
е счупването на прозорците на вагоните. 
Но знайте, че тези игри крият опасност, 
както за самите вас, така и за пътници-
те от влака. 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ?

Да настъпят травми в следствие на:

•	 Получен рикошет от хвърлен по влака 
камък;

•	 Паднали предмети от локомотива (ва-
гона) или от наредени по релсата та-
кива;

•	 Травми, нанесени на пътниците от 
влака в следствие хвърлянето на пред-
мети по движещия се влак. Те могат да 
бъдат много тежки и да доведат до 
трайно увреждане здравето на пътни-
ците, като ослепяване, обездвижване, а 
в някои случаи и смърт. Пострадалият 
може да бъде Ваш близък, роднина или 
приятел.

ИГРАТА НА ДЕЦА В РАЙОНА НА ГАРИТЕ И 
РЕЛСОВИЯ ПЪТ КРИЕ МНОГО ОПАСНОС-
ТИ И Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА!

Когато се налага пресичане на релсовия 
път или преминаване на района на гарите, 
трябва да имате предвид следните мерки 
за безопасност:

•	 Преминаването през релсите да става 
с повишено внимание, като пресича-
щия задължително се оглежда в двете 
посоки.

•	 Никога не стъпвайте върху самата 
релса.

•	 Не стъпвайте между релсите в учас-
тъците, където те се съединяват.

•	 Не преминавайте под вагони на спрял 
или бавно движещ се влак. Когато това 
се налага, композицията трябва да се 
заобиколи или да се изчака.

•	 Не преминавайте между вагони, ако 
разстоянието между тях е по-малко 
от 10 метра.

•	 Не преминавайте в непосредствена 
близост пред спрял локомотив или ва-
гон.

•	 Не се качвайте по вагони и цистерни, 
поради опасност от токов удар.

•	 Не хвърляйте предмети по премина-
ващите влакове, може да пострадате 
сами или да нараните невинни хора.

•	 Не поставяйте предмети върху рел-
сите, това може да доведе до спиране 
или дерайлиране (излизане от релсите) 
на влака.

•	 При преминаващ влак, изчакайте на въз-
можно по-голямо разстояние от релси-
те, поради:

- Опасност от хвърлен предмет от 
влака;

- Опасност от повличане от въздуш-
ния поток;

- Извън габаритен товар на влака.


