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Comunicat de presă

Cu sfaturi și bomboane! Așa s-au prezentat polițiștii de la Locală în fața
prichindeilor de la grădinița cu program prelungit nr. 21 din cartierul Noua. Copiii au
aflat și astăzi ca se pot baza pe oamenii legii pentru ca le sunt prieteni și pentru că de la
ei pot învața cum să treacă strada corect, deși la această vârstă fragedă ar trebui sa fie
întotdeauna însoțiți de părinți, bunici sau de frații mai mari.
Campania derulată de Poliția Locală Brașov “Folosește zebra!”, în unitățile de
învățământ din municipiu, are menirea de a educa preșcolarii și elevii cu privire la
modul corect de traversare a unei artere de circulație, diseminare de informații legate de
circulația rutieră, însa orele deschise sunt de fiecare dată adaptate în funcție de nevoile
și cerințele copiilor.
Specialiștii în învățământ sunt de părere că educația rutieră reprezintă o latură
esențială privind integrarea preșcolarilor și școlarilor în civilizația modernă. Indiferent
de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de societate,
pietonilor și vehiculelor, trebuie cunoscute și respectate cu consecvență și
responsabilitate. Prin aceste informări la clasă, Poliția Locală Brașov completează
educația oferită de dascăli copiilor, pentru formarea unei baze de cunoștințe pe
domeniul rutier.
Este bine de știut că nu numai cunoașterea, dar obligatoriu este respectarea de
către minori a normelor și regulilor de circulație pentru a-i proteja în calitate de pieton
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sau pasager. De asemenea, alegerea în mod corespunzător a locurilor de joacă cu
mingea, cu rolele ori plimbarea cu bicicleta micșorează riscul de accidente și sporește
siguranța tuturor participanților la trafic. Acestea sunt, în mare, și sfaturile rutieriștilor
de la Locală pentru prichindeii de la grădinița din Noua.
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