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Trenbide-inguruneetako segurtasunari
buruzko ADINEKOENTZAKO gida

Iturria: Trenbidearen Behatokia. 2017ko txostena.

Espainiako
trenbidesareari
buruzko datu
interesgarriak

Trenbide-sarearen luzera: 15.301 km
Tren-geltokien kop.: 1.498
Urtean zirkulatzen duten trenen kop.: 2.206.905
Bidaiariak: 487 milioi
Trenbide-pasaguneak: 3.144

Trenei
buruzko datu
interesgarriak

Abiadura handiko tren batzuek 322 tona inguru pisatzen dute; hau
da, 260 automobilek adina.
 60 km/h-ko abiaduran doan tren batek 1.000 metro ere behar ditu
1
erabat gelditzeko; hau da, 10 futbol-zelai adinako distantzia.
Tren batzuek 8.800 kW-eko potentzia dute; hau da, 120 automobilek
adinakoa.

Baimendu
gabeko
trenbideinguruneak
eta
bandalismoa

Zenbaitetan, jendea bidezidor bat hartzeko, argazkiak ateratzeko,
txartela ordaindu behar ez izateko edo ekintza bandalikoak egiteko
sartzen da trenbidean.
Trenbide-inguruneetan baimendu gabeko tokietan sartzeak ondorio
tragikoak ditu batzuetan.

114 hildako

Espainian,
baimendu gabeko
puntuetan
gertatutako
istripuetan
(2010-2017)

Jendeak ezin du sartu trenbidean; hortaz, hura baimendu gabeko
toki batetik gurutzatzea oso arriskutsua eta legez kanpokoa da, baita
zigorgarria ere.

ISUNAK
(gehienez)
7.500 €

Nondik
gurutzatuko
dut?

u


Tren-geltokietan eta haien inguruko tokietan, gaineko eta azpiko
pasabideak eta trenbide-pasaguneak daude trenbidea seguru
zeharkatzeko.

u


Beste pasabiderik ez badago eta trenbidearen gainean nasen
arteko gurutzagune bat badago, gelditu, begiratu bi aldeetara,
entzun arretaz eta gurutzatu segurua denean.

Trenbideinguruneetan
arriskuak
saihesteko
gakoak

u

T
renbide-pasagune bat oinez zeharkatu behar duzunean,
horretarako baimena eman eta berehala zeharkatu behar duzu,
segurtasun osoz; alegia, semaforoa oinezkoentzat berde jartzen
denean edo langak altxatzen direnean.

u


Paseatzen zoazenean edo kirola egitean, gorde trenbidearekiko
segurtasun-distantzia.

u

 asan, koka zaitez segurtasun-eremuan; normalean, lerro hori
N
batek mugatzen du.

Trenek

eraman eta
xurgatu egin
zaitzakete.

Trenbideinguruneetan
seguru
egoteko
gakoak

u


Tren-geltokietan

u

T ren-geltokietan, adi bozgorailuetako mezuei eta ikusizkoei, baita
langileen argibideei ere.

u

 orbaitekin gurutzatu behar baduzu, pasabide baimenduetan
N
itxaron beste norbait etorri arte.

u


Tren-geltokietan, egoki jokatu eta ez jarri arriskuan zeure burua,

eta haien inguruko tokietan, ibili toki
baimenduetan, errespetatu seinaleak eta jarri arreta berezia
pasabide baimenduetan, ez erortzeko.

ezta besteak ere.

u


Tren-geltokietan eta trenbide-inguruneetan arriskuak daude.
Alkoholak eta medikamentu batzuek arriskuaren pertzepzioa
aldatzen digute, eta erantzuteko gaitasuna murrizten.

u


Nasaren ertzean edo trenbidetik
gertu mugikorrez hitz egiteak,
argazkiak ateratzeak, entzungailuak
erabiltzeak, sare sozialei begira
egoteak eta abarrek oso ondorio
larriak izan ditzakete.

u


Trenak gero eta isilagoak dira. Ez zaie entzuten hurbiltzen ari
direnean. Segurua ez badago, ez gurutzatu trenbidea.

u


Tren-geltokietan eta haien inguruko tokietan, ez egin ez ikusi
arriskuaz ohartarazteko seinaleei.

u

Trenbide gaineko pasabide baimenduak zeharkatzean, ibili
erdialdetik.

u


Arriskutsua da trenbidea gurutzatzea. Erne egon behar duzu beti;
ez galdu arreta.

Erabili esperientzia,
sen ona eta ezagutzak
bilobekin bazoaz.

Erakuts iezaiezu
seguru egoten.

GELDITU, BEGIRATU, ENTZUN, BIZI!

Lantalde teknikoa:

Trenbidea

gurutzatzea
Diseinua: www.uvebrand.com
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Trenbideinguruneetan
seguru
egoteko
gakoak

