
ПРАВИЛА И НАРЕДБИ В WISCONSIN DELLS/LAKE DELTON  

Отделът за спешни случаи в Wisconsin Dells/Lake Delton включва: полиция – която разследва престъпления, 
следи за безопасността на движение по пътищата и за спазването на законите; пожарна и звено за спешна 
медицинска помощ. 

Като посетител на Съединените Американски Щати (САЩ) за теб важат всички местни, щатски и федерални 
закони. Не забравяй този факт и мисли разумно по време на програмата си. 

Съвет: Може да се доверяваш на полицията! Те ще ти помогнат, ако си жертва на престъпление или кражба.  

При СПЕШЕН СЛУЧАЙ: 

• Набери 911 (от всякакъв телефон) 
• Сподели адреса, на който се намираш и какъв е проблемът 
• Говори на английски - ясно и отчетливо 

В случай, че следните документи ти бъдат поискани от правните органи (полицията), си длъжен да ги 
представиш: 

• Документ за самоличност със снимка (дори и той да не е издаден в страната, в която живееш). 
• Информация и контакти на: работното място; наемодателя; и-мейл; телефон; информация за твоя 

спонсор. 
• В случай, че си арестуван/а си ЗАДЪЛЖЕН/А  да се свържеш със своя спонсор. 

 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ: 

• За информация относно шофиране в САЩ, посети www.gov.usa и www.dot.wisconsin.gov. 
• Предпазните колани са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Увери се, че ВСИЧКИ пътници носят предпазни колани. 
• Застраховката на превозното средство е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. 
• Шофьорите трябва да знаят и спазват всички правила за движение в Wisconsin Dells. 
• Трябва да притежаваш легален документ, за да шофираш в Wisconsin Dells 

o Шофьорска книжка, издадена в родната ти страна 
o Международна шофьорска книжка  

• Превозните средства трябва да бъдат регистрирани  
в Wisconsin Department Of Transportation – DOT   
(Департамента по Транспорт в Уисконсин). 

• Регистрационни номера се издават от  
Wisconsin Department of Transportation  
(Департамента по Транспорт в Уисконсин) или в  
полицейското управление на Wisconsin.  
Докато получиш постоянните регистрационни номера може да  
използваш временни такива. 

• Увери се, че превозното средство е годно за управление и  
отговаря на изискванията на Wisconsin Department of Transportation  
(Департамента по Транспорт в Уисконсин)  - провери светлините,  
огледалата, заглушители и т.н. 

• Винаги давай предимство на пешеходците по пътищата. 
• НИКОГА не карай е нетрезво състояние или под въздействието на медикаменти. 
• Ползването на мобилен телефон или писането на съобщения по време на шофиране е забранено. 



• Трябва да можеш да разпознаваш сигналите, които мотоциклетистите и велосипедистите дават с 
ръка (виж диаграмата). 

ЗАКОНИ ЗА СИГУРНОСТТА НА ПЕШЕХОДЦИТЕ 

• Внимавай с трафика по време на пресичане. 
• Пресичай пътищата само на обозначените за това места. Пешеходците трябва да използват 

тротоарите, когато има такива, а не да се движат по платното за движение. 
• В случай, че се налага да използваш платното за движение, се движи възможно най-отдалечено 

по банкета и по посоката на движение на автомобилите, а не срещу тях. 
• Пешеходците и велосипедите не могат да се движат по магистрали, свързващи различни щати. 
• Избягвай внезапни движения в трафика. 
• Пътуването на автостоп в САЩ е забранено и е много опасно. 
• Носи светли или светлоотразителни дрехи – особено през нощта. 
• Не използвай мобилния си телефон докато вървиш, освен ако не провеждаш телефонен 

разговор. 

Съвет: Неспазването на тези закони може да доведе до глоби, така че спазвай правилата. 

ЗАКОНИ ЗА СИГУРНОСТTA НА ВЕЛОСИПЕДИСТИTE 

• Спазвай правилата за движение, които важат и при шофирането на кола. 
• Носи предпазна каска. 
• Носи светли или светлоотразителни дрехи – особено през нощта. 
• Не карай велосипеда си когато пресичаш улицата. 
• Задължително е да използваш светлини (бели – отпред и червени светлоотразители – отзад). 
• Заключвай велосипеда си, когато е възможно. 
• Регистрирай велосипеда си в местното полицейско управление, за да може в случай на кражба, при 

неговото откриване той да ти бъде върнат (виж сайтовете по-долу). 
• Не е разрешено да караш велосипед или скейтборд по троатоарите в Downtown Wisconsin Dells, в 

случай че има специални алеи за велосипеди. В случай че караш велосипеда си по Hwy 12, където 
няма специално предназначени за това алеи, трябва да използваш тротоарите. 

• Пешeходците и велосипедистите не  могат да се движат по магистрали, свързващи различни щати. 

 
Регистрация на колела: 
www.wdpd.com 
 
Правила за безопасност на велосипедистите: 
www.bicyclesafety.com   и  www.nhtsa.gov 

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ, СЪВЕТИ 
 
Пази ценни и скъпи вещи на сигурно място  

• Съхранявай ценни и скъпи вещи в кутия, която се заключва или в сейф (паспорт, пари и 
други вещи). 

• Заключвай велосипеда си, когато е възможно. 
• Не оставяй документи, които съдържат твоя лична информация (паспорт) без наблюдение. 
• Не позволявай други хора да осребряват чековете ти или да използват банковата ти сметка. 
• Записвай си серийните номера на ценните вещи. Това помага на полицията да 

иденцтифицира собствениците, в случай че откраднатите неща са открити. 
• Поставяй персонални идентификационни знаци върху предметите. 



Как да избегнем евентуални проблеми: 

• Спазвай възрастовата граница за консумация на алкохол в Wisconsin, която е 21 години. Употребата и 
купуването на алкохол от лица под 21 години са забранени. 

• Трябва да си навършил/а 21 години, за да можеш да посещаваш барове или нощни клубове. Същото 
важи и за покупката на алкохол. Задължително е да покажеш документ за самоличност със снимка. 

• Шумните прояви и силната музика след 9 часа са забранени. 
• Запознай се с района и имената на улиците. 
• Забранени са опияняващи вещества на публични места или в транспортно средство, както за 

шофьора така и за пътниците. 
• Носи документ за самоличност със снимка, направи копия на паспорта си и ги носи със себе си. 
• Препоръчително е да носиш документ за самоличност със снимка, издаден от щата Wisconsin, и по 

този начин да държиш паспорта си на сигурно място. 
• Носи със себе си твоята персонална идентификационна карта, издадена от спонсора ти и съдържаща 

информация за твоята застраховка. 
• Не върви сам/а. 
• Не носи тъмни дрехи вечер. 
• Трябва да си наясно, че законите за обида и тормоз в САЩ са много стриктни. 
• Забранено е събличането на публични места. 
• Непристойното поведение на публични места е забранено. Непристойното поведение се 

характеризира с действия или постъпки, които нарушават спокойствието на другите хора или с отказ 
да се подчиниш на заповед на полицай. 

• Уринирането на публични места се счита за непристойно поведение и е противозаконно. 
• National Crime Prevention Council (основната мисия на съвета е да предпазва от престъпления хората, 

техните семейства и обществата, в които живеят):  www.ncpc.org 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПЛУВАНЕ 

• Забранено е плуването в Wisconsin River, тъй като в нея има много подводни течения. 
• Плуването е разрешено в обозначените за това места и под наблюдението на спасители. 
• Винаги плувай с приятел или приятели, не допускай никой да плува сам.  Дори и в публичен 

басейн  или на плаж, който се наблюдава от спасители, винаги плувай с някого. 
• Запиши се в подходящ ориентационен курс на Червения Кръст или на курс по плуване. 
• Ако излезеш с лодка винаги носи спасителна жилетка; повечето инциденти по време на 

плаване са удавяне. 
• Избягвай употребата на алкохол. Алкохолът понижава способността за адекватна преценка, 

баланс и кординация; влияе върху способностите за плуване и гмуркане и намалява 
способността на тялото да задържа топлина. 

По-голямата част от тази информация е взета от сайта на Американския червен кръст. 

 

 

 
 

 

   


