Правила та Положення для WISCONSIN DELLS/LAKE DELTON
Департамент надзвичайних ситуацій Wisconsin Dells/Lake Delton складається з: поліції, яка розслідує злочини, займається
регулюванням дорожнього руху та слідкує за дотриманням законів; пожежної частини та швидкої допомоги (EMS).
Як відвідувач США ви маєте дотримуватись всіх регіональних, федеральних, а також законів штату. Будь ласка пам’ятайте це і
приймайте виважені рішення протягом всієї вашої програми.
Рекомендація: Ви МОЖЕТЕ довіряти поліції! Вони тут для того, щоб допомогти вам, якщо ви стали жертвою злочину
(включаючи крадіжку).
У випадку НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ:
•
Дзвоніть 911 (з будь-якого телефону).
•
Знайте, де ви знаходитесь і в чому безпосередньо проблема.
•
Говоріть розбірливо (на Англійській мові).
Коли Органи правопорядку (Поліція) контактує з вами:
•
Тримайте напоготові ідентифікаційні документи з фото (навіть якщо вони з вашої рідної країни).
•
Знайте контактну інформацію: контакті дані працедавця, орендодавця житла, електронну адресу, номер
телефону, дані вашого спонсора.
•
У випадку вашого арешту ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ повідомити вашого спонсора.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЗАКОНИ ЩОДО ТРАНСПОРНИХ ЗАСОБІВ
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Інформацію щодо керування транспортними засобами в США ви можете знайти на www.usa.gov та
www.dot.wisconsin.gov.
Використання пасків безпеки ОБОВ’ ЯЗКОВЕ. Перевірте, щоб УСІ пасажири були
пристебнуті пасками безпеки!
Страхування транспортного засобу ОБОВ’ ЯЗКОВЕ.
Водії мають знати та дотримуватись всіх правил дорожнього руху штату Wisconsin.
Ви ПОВИННІ мати законні повноваження керувати транспортним засобом в штаті
Wisconsin.
o Національне посвідчення водія.
o Міжнародний дозвіл на право керування.
Транспортний засіб ПОВИНЕН бути зареєстрований в Департаменті Транспорту
штату Wisconsin (DOT).
Водійські посвідчення видаються в Департаменті Транспорту штату Wisconsin
(DOT) або у Відділі Поліції штату Wisconsin. Ви маєте користуватись тимчасовим
посвідченням, поки не отримаєте постійне.
Упевніться в тому, що ваш транспортний засіб у хорошому технічному стані та відповідає всім вимогам Департаменту
Транспорту (наприклад, обладнений фарами, дзеркалами, глушником та ін.)
Завжди пропускайте пішоходів на пішоходному переході.
НІКОЛИ не керуйте транспорним засобом в нетверезому вигляді/під дією наркотиків чи під дією ліків, що були вам
призначені.
Рекомендовано, щоб ви не користувались мобільним телефоном під час керування засобом, також написання
повідомлень заборонено.
Ознайомтесь та запам’ ятайте ручні сигнали мотоциклістів та велосипедистів (малюнок вгорі).

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЗАКОНИ ДЛЯ ПІШОХОДІВ
•
•
•
•
•

Пропускайте транспортні засоби, коли переходите дорогу.
Переходьте дорогу тільки по пішохідним переходам. Пішоходи повинні використовувати тротуар за наявності, та
уникати ходьби по дорозі.
Якщо ви змушені йти безпосередньо по дорозі, йдіть якнайдалі від дороги по узбіччю, також йдіть проти напрямку
руху.
Пішоходам та велосипедистам заборонено знаходитись на федеральних автострадах (між двома штатами).
Ніяких різких рухів/переміщень в сторону транспортних засобів.

•
•
•

Подорожі автостопом заборонені в США і є дуже небезпечними.
Одягайте яскравий чи світловідображуючий одяг – особливо вночі.
Під час руху використовуйте мобільний телефон тільки для розмов.

Рекомендація:

Недотримання цих законів може каратися штрафами, тому, будь ласка, дотримуйтесь цих законів.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЗАКОНИ ЩОДО ВЕЛОСИПЕДІВ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Дотримуйтесь правил дорожнього руху так само, як при керуванні автомобілем.
Одягайте шолом.
Одягайте яскравий чи світловідображуючий одяг – особливо вночі.
При перетині дороги йдіть поруч з велосипедом.
Велосипед має бути обладнаний ліхтарями (білий – спереду, червоний – ззаду), які слід обов’ язково використовувати
вночі.
Тримайте велосипед під замком, де це є можливо.
Зареєструйте ваш велосипед у місцевому відділі Поліції, тоді у випадку викрадення велосипеду його зможуть вам
повернути (дивись веб-адреси нижче).
Заборонено використання тротуарів у центрі міста Wisconsin Dells велосипедистами чи скейтбордистами за наявності
спеціальних велосипедних доріжок. З іншого боку, заборонено їздити на велосипеді по шосе №12,де немає
велосипедних доріжок, і велосипедисти мають використовувати тротуари.
Пішоходам та велосипедистам заборонено знаходитись на федеральних автострадах (між двома штатами).

Веб-сторінка для реєстрації велосипеду:
www.wdpd.com
Правила безпеки для велосипедистів:
www.bicyclesafe.com та www.nhtsa.gov

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Тримайте цінні речі в безпечному місці
•
•
•
•
•
•

Тримайте цінні речі в сейфі (паспорт, $, та інші речі).
Користуйтеся велосипедним замком, де це є можливо.
Не залишайте персональні документи (паспорт, ін.) без догляду.
Не дозволяйте іншим особам отримувати готівку з ваших чеків чи користуватись вашим банківським рахунком.
Занотуйте серійні номери цінних речей. Це допоможе Поліції у пошуку власника, якщо речі знайдено.
Нанесіть позначки, за якими річ могли б упізнати.

Шляхи уникнення проблем
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дотримуйтесь правила 21 року для вживання алкоголю. Вживання чи придбання
алкоголю для будь-кого, кому не виповнився 21рік, заборонено.
Вам має бути 21, щоб зайти до бару, нічного клубу чи придбати алкоголь. Вимагається документ, що підтверджує
особу, з фото.
Не вмикайте гучно музику та не здіймайте галасу після 9 години вечора; надмірний галас заборонено.
Знайомтесь з місцевістю та назвами вулиць.
Заборонено тримати відкриті алкогольні напої в громадських місцях чи в транспортних засобах, навіть якщо ви
пасажир.
Носіть із собою документ з фото, що підтверджує особу. Зробіть копії вашого паспорту, які тримайте при собі.
Використовуйте персональну картку Wisconsin як документ з фото, що підтверджує особу. В такому випадку ви
зможете тримати паспорт в безпечному місці.
Постійно носіть з собою страхову картку спонсора.
Не ходіть поодинці.
Не вдягайте темний одяг вночі.
Майте на увазі, що закони щодо домагання і фізичного насилля дуже жорсткі в США
Оголення в громадських місцях заборонене.

•
•
•

Хуліганство заборонене. Хуліганство – це поведінка, що заважає іншим чи відмова дотримуватись наказу
поліцейського.
Сечовипускання в громадських місцях класифікується як хуліганство і є протизаконним.
Національна Рада Попередження Злочинів: www.ncpc.org

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРИ ПЛАВАННІ
•
•
•
•
•
•

Не плавайте в річці Wisconsin River, вона має дуже небезпечну глибинну течію.
Плавайте в спеціально обладнаних місцях під наглядом рятувальників.
Завжди плавайте з другом чи друзями; не дозволяйте нікому плавати самому. Навіть в громадському басейні чи на
пляжі, де є рятувальники, завжди плавайте з другом!
Запишіться на курси Red Cross по орієнтації на воді та курси з плавання.
Якщо ви пливете на човні, одягайте рятівний жилет! Більшість смертельних випадків на човні є наслідком утоплення.
Уникайте вживання алкоголю. Алкоголь пригнічує судження, відчуття балансу та координації; впливає на навички
плавання та пірнання; та знижує здатність організму зберігати тепло.

Більшість інформації взято з сайту American Red Cross.

