TAISYKLĖS IR NUOSTATAI – WISCONSIN DEELS/LAKE DELTON
Wisconsin Dellls/Lake Delton skubios pagalbos departamentą sudaro policija (kuri tiria nusikaltimus bei atsakinga už eismo ir
municipaliteto (įsakų, potvarkių) vykdymą, priešgaisrinės bei skubios medicininės pagalbos tarnybos (SMP).
Kadangi esate Jungtinių Amerikos Valstijų lankytojas, turite laikytis visų vietinių, valstijos bei federalinių įstatymų. Prašome į tai
atsižvelgti priimant teisingus sprendimus programos metu.
Patarimas: Jūs galite PASITIKĖTI policija. Jie Jums padės, jei taptumėte nusikaltimo auka, įskaitant vagystes.
Rimtos
•
•
•

NELAIMĖS atveju:
Surinkite 911 (iš bet kurio telefono).
Žinokite, kur esate (adresą) ir kokia problema iškilo.
Kalbėkite aiškiai (angliškai).

Jei į Jūs kreipiasi Teisėsaugos institucijos (Policija):
•
Turėkite asmens dokumentą su nuotrauka (gali būti ir Jūsų šalies).
•
Turėkite kontaktinę informaciją, kurią galėtumėte pateikti: darbo, buto savininko (iš kurio nuomojatės), el. pašto , mobilaus
telefono numerį, sponsoriaus informaciją.
•
Jei būtumėte suimtas – BŪTINA informuoti sponsorių.

TRANSPOTO PRIEMONĖS – SAUGA IR ĮSTATYMAI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Daugiau informacijos dėl vairavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose galite rasti www.usa.gov ir www.dot.wisconsin.gov.
BŪTINA prisisegti saugos diržus. Įsitikinkite jog visi keleiviai prisisegę saugos diržus.
Transporto priemonės draudimas – PRIVALOMAS.
Vairotojai privalo žinoti ir laikytis Wisconsin valstijos eismo taisyklių.
Jums BŪTINA turėti teises vairavimui Wisconsin valstijoje.
o Vairuotojo pažymėjimą iš savo šalies.
o Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.
Transporto priemonė PRIVALO būti registruota Wisconsin Transporto Departamente (TD).
Vairuotojo pažymėjimai išduoti Transporto Departamento (TD) ar Wisconsin Policijos Departamento išduoti laikini pažymėjimai
naudojami tik kol gaunate originalą.
Įsitikinkite, kad Jūsų transporto priemonė yra geros techninės būklės ir atitinka Wisconsin Transporto Departamento
reikalavimus (pvz. šviesos, veidrodžiai, duslintuvas).
Visada sustokite praleisti žmones prie pėsčiųjų perėjos.
NIEKADA nevairuokite apsvaigęs(usi) ar paveikti receptinių vaistų vartojimo.
Rekomeduojama nesinaudoti mobiliu telefonu vairuojant, žinučių rašymas griežtai draudžiamas.
Atpažinkite motociklininkų/dviratininkų rankomis rodomus ženklus (žiūrėkite paveikslėlį apačioje).

HAND SIGNALS – RANKŲ ŽENKLAI
Right Turn – posūkis į dešinę
Left Turn – posūkis į kairę
Stop - stabdymas

PĖSČIŲJŲ SAUGA IR ĮSTATYMAI
•
•
•
•
•
•
•
•

Einat per kelią – praleiskite eismą.
Eikite per kelią tik pažymėtose pėsčiųjų perėjose. Pėstieji privalo eiti šaligatviu (kur jis yra), o ne keliu.
Jei tenka eiti keliu, eikite kuo arčiau kelio krašto veidu į eismą, o ne lygiagrečiai eismui.
Pėstieji ir dviratininkai negali naudotis valstijas jungiančiomis (plačiomis) magistralėmis.
Negalimi staigūs išėjimai, išvažiavimai į gatvę.
Tranzavimas (pakeleivingų mašinų stabdymas) JAV draudžiamas ir labai pavojingas.
Dėvėkite šviesius arba drabužius su atšvaitais – ypač naktį.
Einant nesinaudokite mobiliu telefonu, nebent kalbėjimui.

Patarimas: Jus gali nubausti bauda už šių įstatymų nesilaikymą, todėl prašome jų laikytis.

VAŽIAVIMO DVIRAČIU SAUGUMAS IR ĮSTATYMAI
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Laikykitės tokių pat eismo taisyklių kaip ir vairuojant automobilį.
Dėvėkite šalmą.
Dėvėkite šviesius arba drabužius su atšvaitais – ypač naktį.
Pervežkite dviratį kertant gatvę.
Privalote įsijungti šviesas (baltą=priekyje ir raudoną atšvaitą=užpakalinėje dalyje) kai važiuojate dviračiu naktį.
Jei tik įmanoma - prirakinkite dviratį.
Užregistruokite savo dviratį vietiniame policijos departamente, nes jis gali būti grąžintas vagystės atveju (žiūrėkite internetinius
psl. apačioje)
Negalima važiuoti dviračiu ar riedlente šaligatviu Wisconsin Dells senamiestyje ar tose vietose, kur yra specialiai pažymėtos
juostos dviratininkams. Tačiau, 12-ame greitkelyje draudžiama važiuoti dviračiu, nes nėra pažymėtų juostų ir dviratininkai turi
važiuoti šaligatviu.
Pėstieji ir dviratininkai negali naudotis valstijas jungiančiomis (plačiomis) magistralėmis.

Dviračių registravimo internetinis psl.
www.wdpd.com
Dviračių saugumo internetinis psl.
www.bicyclesafe.comand www.nhtsa.gov

BENDRI SAUGUMO PATARIMAI
Vertingus daiktus laikykite saugiai
•
Saugokite daiktus užrakintoje dėžėje ar seife (pasą, pinigus ir kitus daiktus).
•
Užrakinkite dviratį, kur tik įmanoma.
•
Nepalikite be priežiūros asmeninės informacijos (paso ir pan.).
•
Neleiskite kitiems asmenims išgryninti Jūsų čekius ar naudotis Jūsų banko sąskaita.
•
Užsirašykite vertingų daiktų serijinius numerius. Tai padės policijai nustatyti savininkus jei daiktai būtų vėliau rasti.
•
Asmeniškai pasižymėkite savo daiktus.
Patarimai, padėsiantys išvengti problemų
•

Galite vartoti alkoholį tik nuo 21 metų. Negalite pirkti, vartoti alkoholio jei esate jaunesni nei 21 m.

•

Jūs turite būti 21 m. amžiaus, kad galėtumėte eiti į barus, naktinius klubus ar pirkti alkoholį. Asmens dokumentas su
nuotrauka būtinas.
Po 21 val. sumažinkite triukšmą ir muziką iki minimumo, per didelis triukšmas negalimas.
Įsidemėkite vietovę bei gatvių pavadinimus.
Transporto primonėse negali būti laikomi atidaryti svaigalai, net jei Jūs esate tik keleivis.
Nešiokitės asmens dokumentą, pasidarykite paso kopiją ir nešiokitės su savimi.
Rekomenduojama nešiotis Wisconsin Dells ID kortelę kaip asmens dokumentą, tada galėsite laikyti pasą saugioje vietoje.
Visada nešiokitės sponsoriaus ID kortelę su medicininio draudimo informacija.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nevaikščiokite vienas(a).
Nedevėkite tamsių drabužių naktį.
Priekabiavimo bei užpuolimo įstatymai JAV labai griežti.
Apsinuoginimas viešose vietose draudžimas.
Pažeidžiantis įstatymus (netinkamas) elgesys draudžiamas. Netinkamas elgesys - toks elgesys, kuris trikdo kitų ramybę ar
atsisakymas paklusti policijos pareigūnui.
Šlapinimasis viešoje vietoje traktuojamas kaip netinkamas elgesys ir baudžiamas pagal įstatymą.
Nacionalinė nusikalstamumo prevencijos taryba: www.ncpc.org

SAUGAUS PLAUKIOJIMO PATARIMAI
•
•
•
•
•
•

Nesimaudykite Wisonsin upėje (Wisconsin River), nes yra daug pavojingų povandeninių srovių.
Maudykitės tik tam skirtose vietose, kurios prižiūrimos gelbėtojo.
Visada maudykitės su draugu ar draugais; neleiskite ir kitam maudytis vienam. Net ir baseine ar gelbėtojo prižiūrimame
paplūdimyje laikykitės “draugų” sistemos!
Užsiregistruokite į pagal amžiaus grupę tinkamus raudonojo kryžiaus (pirmosios pagalbos) ir „išmok plaukti“ kursus.
Plaukiant valtimi dėvėkite gelbėjimosi liemenę! Paskendimas – viena iš dažniausių mirties priežasčių..
Venkite vartoti alkoholį. Alkoholis susilpnina sprendimų priėmimą, balansavimą ir koordinaciją; įtakoja plaukimo bei vairavimo
įgūdžius; sumažina organizmo gebėjimą sulaikyti šilumą.

