نصائح حول ركوب الدراجات الهوائية
التق ّيد بكافة الفتات وإشارات المرور

تج ّنب مخاطر الطرق

يجب قيادة الدراجات الهوائية مثل قيادة المركبات
األخرى لكيّ تؤخذ بعين االعتبار والجدية من قبل سائقي
المركبات .ال تسر أبداً في عكس اتجاه حركة المرور في
الطرق.

تنبّه لوجود مصبعات المجاري ،وأغطية فتحات دخول
المجاري ،واألرصفة الزلقة ،واألرصفة المبقعة بالزيت،
والحصى والثلج .اقطع السكك الحديدية بشكل متعامد
ومستقيم .ويجب الوقوف على دواستيّ الدراجة عند
عبور المطبات وغيرها من المخاطر ،لكي تستطيع التحكم
بقيادة الدراجة بشكل أفضل.

استخدام اإلشارات اليدوية

ركوب دراجة هوائية مجهزة تجهيزاً حسنا ً

تـُعلم اإلشارات اليدوية سائقي المركبات ما تنوي عمله.
إلشارات االنعطاف ،أشر في اتجاه االنعطاف الذي
تنوي االنعطاف إليه .قم بعمل اإلشارات من باب األدب
والسالمة وحسب ما يفرضه عليك القانون.

جهّز دراجتك بقفل جيد خاص بالدراجات الهوائية،
وصندوق أدوات والمصدّات ،وحقائب الدراجة .يُفرض
عليك استخدام ضوء أمامي ساطع جداً (يمكن رؤيته من
مسافة  500قدم) ،وعاكس خلفي (يمكن رؤيته من مسافة
 600قدم) في أوقات الليل وعندما تكون الرؤية ضعيفة.

السير باتساق وانتظام

إرتداء اللباس المناسب

يجب السير بأقرب ما هو مناسب إلى اليمين .االستثناءات:
عند السير في سرعة تتماشى مع سرعة حركة المرور
العادية ،أو عند االضطرار لتج ّنب الحاالت الخطرة ،أو
االستعداد لالنعطاف إلى اليسار ،أو استخدام الشوارع
باتجاه واحد للسير.

يجب إرتداء خوذة قاسية كلما تركب الدراجة (يفرضه
القانون على راكبي الدراجات الهوائية دون سن الـ 16
من العمر) .كما يجب إرتداء مالبس فاتحة اللون أثناء
الليل .وأحرص على أن تكون مرئيا ً ألعين الغير بقدر
اإلمكان.

اختيار أفضل طريقة لالنعطاف إلى اليسار

الحصول على الضوء األخضر

هناك طريقتان لالنعطاف إلى اليسار :مثل السيارة:
أنظر إلى الخلف ،ثم أ ّ
شر بيدك ،تم تحرّ ك وانتقل إلى
المسار األيسر وانعطف إلى اليسار .مثل المشاة :سر
إلى الجانب األبعد عن السيارات لممر عبور المشاة ثم
العبور على القدم مع دراجتك ،أو االصطفاف في مسار
حركة المرور.

عند الوصول إلى ضوء إشارة أحمر وترى هذا الرمز
مطبوع على الشارع ،فركـّز دراجتك مباشرة فوق هذا
الرمز .وأنتظر وسينقلب قريبا ً الضوء إلى األخضر!
وفي حال وجود سيارة واقفة على الرمز ،فستقوم بتنشيط
الضوء لك.

ّ
توخي الحذر عند التجاوز

السير ببطء على أرصفة المشاة

قد ال يراك سائقو السيارات عندما تكون على يمينهم ،لهذا
ابتعد دائما ً عن “النقطة العمياء” للسائق .وكن حذراً جداً
عند تجاوز السيارات بينما تكون في المسار المخصص
لمرور الدراجات الهوائية؛ وأعلم أن سائقي المركبات
ال يقومون دائما ً بالتأشير عند االنعطاف .وكن متنبها ً
أيضا ً لكل من التالي :انفتاح أبواب السيارات والسيارات
الخارجة من الشوارع الجانبية أو مداخل المنازل.

للمشاة حق المرور في ممرات المشاة قبل اآلخرين .ينبغي
عليك تنبيه المشاة بإنذار مسموع عندما تتجاوزهم .يجب
عبور مداخل المنازل والتقاطعات حسب سرعة خطى
المشاة والنظر بحذر لحركة المرور .غير مسموح لراكبي
الدراجات الهوائية السير في أرصفة المشاة في “داونتاون”
بورتالند.

السير دائما ً في اتجاه حركة المرور

السير في خط مستقيم

يحب السير دائما ً على اليمين في نفس اتجاه حركة
المرور .وهذا من شأنه أن يساعد سائقو المركبات
أن يتنبهوا إلى أين ينظروا عند دخول الشارع أو
الخروج منه .علماً ،أن السير في اتجاه معاكس لحركة
المرور هو ضد القانون.
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عند السير في شوارع خالية من المسارات الخاصة
بالدراجات الهوائية ،فينبغي عليك تجنب التعرّ ج بين
السيارات الواقفة .سر في خط مستقيم لكي يسهل على من
يكون على الطريق تنبؤ حركات سيرك.

