Rregullat e Pazhljivkos
në trafik

Agjencia për sigurinë e trafikut, viti 2018

Pershendetje, shokë!
Unë jam Pazhljivko, jam 10 vjeç dhe jam
mjaft i madh te shkoj në shkollë vetëm.
Në trafik eci në mënyrë të sigurt dhe me kujdes, ndaj më
quajnë Pazhljivko. Në librin me rregullat e mia është shkruar
çdo gjë që duhet të dini mbi sjelljen e duhur dhe të
sigurt në trafik.
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Qarkullimi rrugor është lëvizje në të cilin marrin pjesë këmbësorët, biçikletat, makinat, veturat
e punës dhe vetura të tjera të ndryshme.
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Ne fëmijë në trafik marrim pjesë si këmbësorë, biçiklistë dhe pasagjerë.
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Këmbësorët gjithmonë duhet të ecin në trotuar sepse aty janë më të sigurt, veturave nuk u
lejohet levizja atje. Gjithmonë kur ecim në trotuar me dikë më të rritur, gjithmonë duhet ta
mbajmë për dorë sepse ashtu jemi më të sigurt.
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Kur ecim në trotuar, gjithmonë duhet të ecim në anën me të largët prej rrugës.
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Kalime për këmbësorë janë të vetmet vende ku mund të kalojmë rrugën. Ato janë të shënuar
me viza të të bardha e të gjera, prandaj quhen “zebra”.
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Kur kalojmë rrugën në kalim të këmbësorëve, gjithmonë duhet ta bëjmë nëpërmjet rrugës më
të shkurtër, në vijë të drejtë dhe kurrsesi anash “zebrës”.
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KALIMI I DUHUR TË RRUGËS

Tani vjen më e rëndësishmja! Si kalohet rruga në mënyrë të duhur dhe të sigurt? Së pari, i
afrohemi kalimit të këmbësorëve, sepse tashmë kemi thënë që rruga kalohet vetëm në keto
vende. Kur t’i afrohemi kalimit të këmbësorëve, së pari .... NDALOJMË. Gjithmonë duhet të
rrimë pak më largë buzës së trotuarit. Pastaj shikojmë majtas, djathtas, dhe prapë majtas,
dëgjojmë pak nëse dëgjohet ndonjë makinë duke u afruar. Nëse jemi siguruar që nuk ka vetura, kalojmë rrugën.
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Rrugën e kalojmë kur të sigurohemi që të gjitha makinat kanë ndaluar dhe shoferët na kanë
vënë re. Vetëm kur shoferi na bën shenjë me dorë që do të na lerë të kalojmë rrugën, mund
të nisim së kaluari mbi kalimin e këmbësorëve. “Zebrën” e kalojmë më shpejtësi normale, jo
tepër ngadalë, jo tepër shpejt.
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Rregullat janë të ngjashme edhe në kryqëzime me semafor. Kur ndizet drita e kuqe për
këmbësorë, unë gjithë kohën rri ne trotuar me durim, duke pritur që të ndizet drita jeshile.
Kur të ndalojnë veturat dhe ndizet drita jeshile për këmbësorë, unë prapë shikoj majtas,
djathtas, prapë majtas dhe vetëm kur të sigurohem që nuk ka vetura, nis së kaluari rrugën.
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Kjo është e rëndësishme, sepse ndonjëherë kur ndizet drita jeshile për këmbësorë, veturat prapë
paraqiten. Këto janë veturat që vijnë nga rruga fqinje dhe atyre u lejohet të marrin kthesë. Në
të tilla situatat duhet të shikojmë MIRË dhe, edhe pse është ndezur drita jeshile për këmbësorë,
duhet të presim dhe të sigurohemi që shoferi i cili është duke marrë kthesën, na ka vënë rë dhe ka
ndaluar para kalimit të këmbësorëve.
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Kur ndizet drita jeshile në semaforin e këmbësorëve, për veturat e asaj rruge duhet të ndizet
drita e kuqe. Megjithatë, ekzistojnë kryqëzime ku makinat mund marrin kthesë në të djathtë
sepse kanë nje shigjetë të ndezur vetëm për ata. Ndaj është shumë e rëndësishme të shikojmë
mirë gjithmonë, madje edhe kur ndizet drita jeshile për këmbësorë.
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Ndonjëherë ndodh që, kur jemi duke kaluar rrugën, të ndizet drita e kuqe për këmbësorë.
Atëhere nuk duhet të ndalojmë ose të kthehemi, por duhet të vazhdojmë me ecje pak të përshpejtuar në mënyrë që të kalojmë rrugën sa më parë.
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Në qytete ekzistojnë dhe rrugë shumë të gjera, bulevardët, që kanë dhe nga disa korsi për
lëvizjen e automjeteve. Në kalimet e këmbësorëve të rrugëve kaq të gjera duhet të jemi shumë
të kujdesshëm sepse kalimi i tyrë kërkon më shumë kohë dhe prandaj duhet te shokojmë mirë
a është e sigurt të kalojmë rrugën.
Ndonjëherë në mes të këtyre rrugëve të gjera ka një ishull këmbësorësh. Ai është pak më i
ngritur nga niveli i rrugës. Në ishullin e këmbësorëve, këmbësorët mund të ndalojnë gjatë kalimit të rrugës dhe prapë të shikojnë mirë a është e sigurt të kalojnë pjesën e dytë të rrugës.
Mbaje mend! Në ishullin e këmbësorëve duhet të ndalojmë dhe të sigurohemi prapë nëse
makinat kanë ndaluar dhe nëse është e sigurt të kalojmë pjesën e dytë të rrugës.
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Shumë shpesh nën rrugë të tilla janë nënkalimet dhe këto janë vende më të sigurta për të
kaluar rrugën. Në disa vende kemi dhe mbikalime të cilat gjithashtu janë të sigurta për kalimin
tonë. Mbikalimet gjihashtu quhen pasarela.
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Shokë, në fillim të vitit shkollor më e mirë është që dikush me i madh të na përcjellë në shkollë.
Nënat, baballarët, gjyshërit janë mjaftueshëm të gjatë për t’u parë nga çdo shoferi në kohë, në
mënyrë që të ndalojë dhe t’i lerë për të kaluar.
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Shokë, ndonjëherë do të na duhet të kërkojmë ndihmë. Kjo nuk është turp! Kur të na duket që
ëhtë e rrezikshme të kalojmë rrugën vetëm, dhe në afërsi ka polic, duhet ta thërrasim që të na
ndihmojë ta kalojmë në mënyrë të sigurt.
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Rrugën kurrë nuk duhet ta kalojmë me vrap, as para as mbrapa autobusit, kamionit dhe
veturave të tjera të mëdha. Kjo ështe shumë e rrezikshme pasi jemi të vegjël dhe shoferi i
autobusit e ka të veshtirë të na shohë.
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Nëse tentojmë të kalojmë rrugën para ose mbrapa këtyre veturave të mëdha, as shoferet e
makinave që lëvizin mrapa autobusit nuk mund të na vënë rë në kohë dhe kjo është shumë e
rrezikshme sepse atëhere edhe mund të na lëndojnë.
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Në rrugët jashtë vendeve të banuara shpesh herë nuk ka trotuarë. Në situata të tilla duhet
të lëvizim pranë rrugës dhe gjithmonë në krahun e majtë dhe në kolonë, njëri mbrapa tjetrit.
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Lëvizim në anën e majte sepse kështu mund të shohim veturat që na vijnë para dhe nëse
duhet, mund të lëvizim pak anash në mënyrë që të anashkallojmë makinën.
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Kur të errësohet,
kur është koha me re ose ka mjegull
jashtë, shoferët e kanë shumë më të vështirë
për t’i parë këmbësorët, sidomos ne fëmijët.
Prandaj është më mirë të shëtisim sa më pak natën
nëse do shëtisim, atëherë duhet t’i respektojmë
disa rregulla të rëndësishme. Gjithmonë duhet
të veshim rrobat që duken mirë në
errësirë!
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Nëse kemi jelek ose byzylyk fosforeshent, aq më mirë. Atëherë dhe shoferët e kanë shumë më
të lehtë për të na parë, dhe do jemi të dukshëm edhë nga largësia më e madhe.

25

HAPËSIRAT E SIGURTA PËR LOJRAT E FËMIJËVE

Loja është e sigurt vetëm në vendë të parashikuara për atë.
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Në oborrin e shkollës, parqë dhe fusha loje. Këto sipërfaqe janë të rrethuara dhe aty
makinat nuk lëvizin.
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Rruga nuk është vend për të luajtur! Trotuaret shërbejnë për të lëvizur si
këmbësorë, por kurrësesi nuk duhet të luajmë në trotuar.
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S’ka lojë me top, patina, talash, syllambylësi as në rrugë, as në trotuar. Në afërti mund të
ndodhë ndonjë makinë, autobus ose kamion, dhe nëse vrapojmë pas topit në rrugë, mund të
jemi në rrëzik të madh.
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Shokë, neve të gjithëve na pëlqen t’i japim biçikletës. Deri sa të bëhemi nëntë vjeç, biçikletës
mund t’i japim vetëm në vendë të parashikuara për të luajtur: në oborrët e shollave, parqe
dhe fusha loje.
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Tani, kur u bëra dhjetë vjeç, mund t’i jap biçikletës edhe në vende të veçanta që quhet
“zonat e trafikut të ngadalësuar”. Në të tilla vende mund të ketë edhe makina, por ato
duhet të lëvizin shumë, shumë ngadalë. Natyrisht, me ne gjithmonë duhet të jetë dikush
më i madh në moshë, dikush që është mbi 16 vjeç.
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Biçikleta duhet të jetë në gjëndje të rregult, dhe sidomos të rregullt duhet të jenë drita e parme dhe dita e prapme. Kur jemi në biçikletë me mamin ose babin, gjithmonë duhet të rrimë
ulur në një sedilje të veçantë. Ky rregull vlen deri sa të mbushim tetë vjeç.
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Janë disa gjëra që KURRË nuk duhet të bëjmë kur jemi duke ngarë biçikletën! Kurrë nuk duhet
të mbështetemi te vetura tjetër, të mbajmë kufje dhe të dëgjojmë muzikë gjatë ngarjes së
biçikletës, të ngasim biçikletën pa mbajtur timonin ose me këmbët ulur. Dhe nuk duhet të
lejojmë që më të rriturit të na mbajnë ne në biçikletë në mënyrë të parregullt sepse kështu
mund të biem dhe të lëndohemi.
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TË NDËNJURIT NË MAKINË

Kur jemi në makinë, gjithmonë duhet të rrimë në sediljen e prapme dhe detyrimisht të lidhemi me rrip. Motra ime e vogël është dy vjeçe e gjysëm, rri në sediljen e veçantë për fëmijë
dhe gjithashtu është lidhur me rrip.
Mbase nuk e keni ditur që bebet mund të mbahen edhe në sediljen e parë, por duhet të jenë
në sedilje të veçanta për bebet që janë kthyer mbrapsht nga drejtimi i lëvizjes së makinës, në
mënyrë që ai i cili e drejton makinën mund t’i shohë në çdo moment.
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Pengimi i shoferit, të ndënjurit midis dy sediljeve të para dhe të varurit nga dritarja janë gjera
që kurrë nuk duhet t’i bëjmë. Vetëm nëse rrimë qetë në sediljen e prapme, të lidhur me rrip,
do të jemi të sigurt.
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Kur hyjmë në makinë, duhet të jemi të kujdesshëm. Unë hyj në makinë gjithmonë nga ana e
djathtë, nga trotuari. Kjo është e vetmja mënyrë e rregullt dhe e sigurt. Nëse do të hynim nga
ana e majta, kjo do të thotë që do të zbrisnim në rrugë, gjë që është shumë e rrezikshme.
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TË DALURIT NGA MAKINA

Rregulla të njëjta vlejnë edhe kur dalim nga makina. Gjithmonë duhet të dalim nga ana e
djathtë sepse aty e kemi trotuarin. Natyrisht, gjithmonë duhet të shikojmë kur hapim derën
në mënyrë që të mos godasim ndonjë këmbësor i cili është duke kaluar në atë moment.
Kurrë nuk duhet të dalim nga makina nga ana e majtë sepse mund të na godasë ndonjë makinë tjeter i cili është duke kaluar në atë moment.
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Kur duhet të shkojmë diku ku nuk mund të arrijmë në këmbë, ecim me autobus. Natyrisht,
edhe kur ecim me autobus, janë disa rregulla të sjelljse së sigurt. Gjithmonë duhet të mbajmë
tubat me të dyja duart sepse kështu do të jemi të sigurt nëse autobusi frenon papritur. Kurrë
nuk duhet të rrimë te shkallët sepse kjo është shumë e rrezikshme. Nëse ka vende të lira, edhe
mund të ulemi.
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Ne të gjithë duam të bëjmë udhëtime me autobus. Natyrisht, në autobus nuk ecet, kërcitet
dhe shtyhet. Duhet të rrimë qetë, secili në vendin e vetë. Në mënyrë që të jemi të sigurt, në
autobusat ku sediljet kanë rripat e sigurimit, detyrimisht duhet të lidhemi sepse kurrë nuk i
dihet se çfarë mund të ndodhë në rrugë përpara autobusit dhe shoferit mbase do t’i duhet të
frenojë dhe ne kështu mund të lendohemi.
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NË FSHAT

Krahas të gjithave që duhet të dimë, kur shkojmë në fshat, janë disa gjëra
shumë të rëndësishme. Në fshat shpesh nuk ka trotuarë dhe kur ecim në këmbë, gjithmonë duhet ta bëjmë nga ana e majtë e rrugës. Gjyshi im ka një traktor dhe ndonjëherë më merr dhe mua me vete. Natyrisht, kur eci në rimorkion
e traktorit, e bëj me shumë kujdes dhe i shoqeruar nga dikush më i rritur, për
shëmbull me gjyshen ose dajën.
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Por ka dhe një gjë tjeter që duhet të dimë: KURRË nuk duhet të luajmë në afërsi të traktorit!
Traktorë janë makineri të dobishme por ndonjëherë mund të jenë shumë të rrezikshëm, sidomos për fëmijët. Në fshat ka shumë vende për të luajtur, kështu që traktorin duhet ta përdorin
vetëm të rriturit.
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NË KALIMIN HEKURUDHOR

Nëpër fshatin ku jetojnë gjyshërit e mi kalon dhe hekurudha. Kur duhet të kalojmë hekurudhën dhe trau është ulur, unë nuk kaloj poshtë traun as nuk eci buzë saj. Gjithmonë pres të
kalojë treni dhe të ngihet trau. Para se të nis së kaluari hekurudhën, shikoj majtas, djathtas,
dëgjoj mirë dhe vetëm kur të sigurohem që nuk ka ndonjë tren afër, kaloj hekurudhën.
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Aty ku nuk ka tra, duhet të jemi edhe më të kujdesshëm dhe të shikojmë MIRË dhe të degjojmë nëse ndonjë tren është duke ardhur.
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Në fund të ditës, kur të kryejmë detyrat e shollës dhe mbërrijmë në shtëpi të sigurt, shoqet e
mia, shokët dhe unë mezi presim të shoqërohemi. Vendi ku ndihemi më mirë është fusha jonë
e lojës ku mund të luajmë të sigurt, larg trafikut dhe veturave.
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PYETJET E PAZHLJIVKOS
PËR KONTROLLIN E DIJENISË

1. Si quhet sipërfaqja e qarkullimit rrugor ku lëvizin vetura të shpejta dhe të forta?
a) Trotuar;
b) Rrugë.
2. Cila është sipërfaqja në vende të banuara ku këmbësorët ecin në mënyrë të sigurt?
a) Rrugë;
b) Trotuar.
3. Si quhen vendë të shënuara posaçërisht në rrugë për kalimin e këmbësorëve?
a) Ishuj këmbësorësh;
b) Kalimr këmbësorësh;
c) Zona këmbësorësh.
4. Kur t’i afrohesh kalimit të këmbësorëve duke ecur në trotuar...
a) Duke ecur ngadalë, shikonë a ka makina duke ardhur;
b) Duhet të ndalosh pak për të parë me kujdes situatën në trafik;
c) Duhet të ndalosh për të parë me kujdes nëse ka makina duke ardhur.
5. Duke qëndruar në trotuar, shikon me kujes nëse ka makina duke ardhur...
a) Duke parë një herë majtas, një herë djathtas;
b) Duke parë së pari majtas, pastaj djathtas, pastaj prapë majtas;
c) Dukë parë së pari majtas, pastaj dhathtas aq herë sa është e nevojshmë për t’u
siguruar mirë që nuk po vijnë makinat ose që kanë ndaluar.
6. Kur je duke kaluar rrugën në kalim të këmbësorëve...
a) Vrapon;
b) Ecën me hapa normale;
c) Ecën më ngadalë.
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7. Çfarë ngjyrash kanë dritat e semaforit të këmbësorëve?
a) Të kuqe dhe të verdhë;
b) Të verdhë dhe jeshile;
c) Të kuqe dhe jeshile.
8. Kur ndizet drita e kuqe në semaforin e këmbësorëve, atëherë...
a) Mund të kalosh rrugën me kujdes, nëse nuk ka makina duke ardhur;
b) Nuk mund të kalosh rrugën.
9. Kur ndizet drita jeshile në semaforin e këmbësorëve, atëherë...
a) Nuk mund të kalosh rrugën;
b) Mund të kalosh rrugën.
10. Kur ndizet drita jeshile ne semaforin e këmbësorëve...
a) Menjëherë nis së kaluari rrugën;
b) Së pari shikon me kujdes majtas dhe djathtas për t’u siguruar
nëse ka ndonjë veturë duke ardhur.
11. Në rrugë jashtë vendeve të banuara ose në fshat, kur nuk ka trotuar ose sipërfaqe
të tjera për këmbësorët, fëmijet duhet të ecin...
a) Buzë rrugës, nga ana e djaththë në drejtim të lëvizjes;
b) Buzë rrugës, nga ana e majtë në drejtim të lëvizjes.
12. Kur ecin pranë rrugës së tillë, fëmijët duhet të lëvizin...
a) Dy nga dy;
b) Në grup;
c) Një pas tjetrit.
13. Në kushtet e dukshmërisë së ulët, në muzg, natën, në mjegull, ose kur bie shi ose
borë, fëmijët ecin në rrugë jashtë vendeve të banuara dhe...
a) Nuk duhet të shenohen me asgjë;
b) Duhet të shenohen me ndonjë shenjë/shirit fosforeshent, jelek, pullë... / në
mënyrë që ti vënë re shoferët.
14. Në fshat kur fëmijët janë në rimorkio, gjysëm-rimorkio ose hapësirë ngarkëse...
a) Mund të rrinë vetëm ose të ulen nëse mbahen fort;
b) Mund të merren me vete vetëm të shoqëruar nga të rriturit duke ndënjur ulur
në mënyrë të sigurt.

46

15. A lejohet të merren me vete fëmijët në traktorë ose ndonjë makineri tjetët
bujqësore?
a) Lejohet;
b) Nuk lejohet.
16. A lejohen fëmijët t’u afrohen vetë traktorëve dhe makinerive bujqësore të mëdha,
të forta dhe të rënda?
a) Po, nëse traktorët dhe makineritë janë të fikur;
b) Jo, sepse kjo është shumë e rrezikshme për fëmijët.
17. Kur të dalesh nga autobusi në ndalesë...
a) Mund të kalosh rrugën vetëm mbrapa autobusit;
b) Mund të kalosh rrugën vetëm para autobusit;
c) Nuk mund të kalosh rrugën as para, as mbrapa autobusit por duhet te ecesh
deri te kalimi i këmbësorëve dhe të kalosh rrugën.
18. Kur je duke kaluar rrugën e cila ka disa korsi, dhe në korsinë e parë ndalon një
makinë dhe shoferi të le të kalosh kalimin e këmbësorëve, ti...
a) Menjëherë nis së kaluari rrugën sepse do të ndalojnë edhe vetura të tjera në
korsitë e tjera;
b) Nis së kaluari rrugën me kujdes kur të sigurohesh mirë që edhe ne korsi të tjera
nuk ka makina duke ardhur ose që kanë ndaluar dhe shoferët të kanë parë.
19. Gjatë të ngarit, në makinë duhet të rrish...
a) Në sediljen para, i/e lidhur me rripin e sigurisë;
b) Në sediljen mbrapa, i/e lidhur me rripin e sigurisë vetëm kur je jashtë qytetit;
c) Në sediljen mbrapa, detyrimisht i/e lidhur me rripin e sigurisë.
20. Kur del nga makina e ndaluar plotesisht ose e parkuar...
a) Del nga dera e majtë, drejtpërdrejt në rrugë;
b) Del nga dera e djathtë, drejtpërdrejt në trotuar.
21. A lejohet që fëmijët të ngasin patina, trotinetë ose biçiklëtë në rrugë?
a) Lejohet;
b) Nuk lejohet sepse është e rrezikshme.
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22. A lejohet që fëmijet të luajnë talash pranë makinave të parkuara ose midis tyre?
a) Lejohet nëse luajnë me kujdes;
b) Nuk lejohet sepse është shumë e rrezikshme dhe sepse shoferët nuk mund t’i
shohin prej makinave të parkuara.
23. Fëmijët duhet të luajnë rehat...
a) Në trotuar;
b) Në rrugë të vogla anësore;
c) Larg rrugës, në hapësira të rrethuara për lojë / fusha loje, parqe...
24. Deri në çfarë moshe fëmijët nuk lejohen të ngasin biçikletën në rrugët publike?
a) Deri dhjetë vjeç;
b) Deri nëntë vjeç;
c) Deri 12 vjeç.
25. Në “zonën e këmbësorëve” dhe në “zonën e trafikut të ndagalësuar” fëmijët më të
vegjël se nëntë vjeç...
a) Mund të drejtojnë biçikletën vetëm;
b) Mund të drejtojnë biçikletën vetëm të shoqëruar nga dukush më të madh se 14
vjeç;
c) Mënd të drejtojnë biçikletën vetëm nëse janë nën mbikëqyrjen e dikujt më të
madh se 16 vjeç.
26. Kur dikush më i rritur të merr me vete në biçikletë, mund të rrish...
a) Në hekur para duke mbajtur timonin;
b) Në shportin mbrapa biçikletës duke mbajtur shoferin;
c) Në sediljen e veçantë në biçikletë, të përshtatur me moshën tuaj, të lidhur fortë
me biçikletën.
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