Додаток 2 до протоколу обласної
ради безпечної життєдіяльності
населення від 31.07.2-18 року № З
Матеріали щодо правил безпеки громадян на залізничному транспорті та запобігання
випадкам невиробничого травматизму на об’єктах залізничної інфраструктури, надані
ПАТ "Укрзалізниця"
За даними ПАТ "Українська залізниця", від початку 2018 року в Україні зафіксовано 244
випадки травмування громадян на залізничному транспорті та об’єктах залізничної
інфраструктури, 138 з яких - із смертельним наслідком. Основними причинами травмування
громадян на залізниці залишається порушення ними правил безпеки на залізничному
транспорті. Це, зокрема, перехід залізничних колій перед потягом, що наближається; ходіння
безпосередньо по коліях або близько до них (на відстані менше п’яти метрів до крайньої
рейки); знаходження надто близько від краю пасажирської платформи (менше, ніж півметра)
під час проходження поїзда, ігнорування попереджувальних звукових та світлових сигналів
Залізничних переїздів.
Справжньою катастрофою на сьогодні є користування мобільними телефонами,
аудіоплеєрами з навушниками поблизу залізничного полотна та стихійний перетин
громадянами залізничних колій у необладнаних для цього місцях.
Найприкрішим із наслідків наїзду поїзда, безсумнівно, є травмування людей та їх
загибель. Серед інших негативних наслідків наїзду на громадян слід відмітити порушення
графіку руху поїздів, виникнення незручностей для пасажирів та працівників поїзних бригад, а
також пошкодження обладнання поїзда різного ступеня складності, що тягне за собою
непередбачені фінансові витрати на виконання ремонтних робіт.
Слід пам’ятати, що залізнична колія - це зона підвищеної небезпеки та в обов’язковому
порядку дотримуватися правил безпеки на залізниці.

Правила безпеки громадян на залізниці

Переходити колії дозволяється тільки в призначених місцях!

Посадка на поїзд здійснюється
тільки з боку перону

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

Класти на рейки
сторонні предмети

Проходити ближче ніж
на 2м під час проходу
поїзда без зупинки

Сидіти на краю платформи

Проходити вздовж колії на
відстані менше 5 м

Бігати по платформі

Ходити по
залізничному мосту

Використовувати навушники та мобільні телефони
при перетині залізничної колії

Стрибати з платформи

Підніматися у вагон
дозволяється ТІЛЬКИ після повної
зупинки поїзда

Перебігати перед
поїздом

Підніматися на
дах поїзда

Переходити колії у
невстановлених місцях

Пролізати під вагонами

Залишати без нагляду дітей

