REGULI ŞI REGLEMENTĂRI PENTRU WISCONSIN DELLS / LAKE DELTON
Departamentele de urgenta formate din poliţia din Wisconsin Dells / Lake Delton - investighează infracţiuni şi sunt
responsabile de traficul rutier şi de aplicare a fortei, cuprind departamentul de incendii, de urgenţă,si serviciul
medical (EMS).
Fiind vizitator al Statele Unite sunteti supusi tuturor legilor locale, statale şi federale. Vă rugăm să retineti acest lucru
şi sa luati decizii corecte pe parcursul programului.
Sfat: Puteţi avea încredere în poliţie! Ei sunt aici pentru a vă ajuta dacă sunteţi o victimă a unei infracţiuni, inclusiv
furtul.
În caz de urgenţă:
• Formaţi 911 (de la orice telefon).
• Cunoasteti unde vă aflaţi şi care este problema.
• Vorbiţi clar (în limba engleză).
In cazul in care sunteti contactat de serviciul de forta (poliţie):
• Aveti pregătit un act de identitate cu fotografie (chiar daca e din ţara de origine).
• Aveti informatiile de contact de la: locul de muncă, proprietarul casei de locuit, e-mail, telefon mobil, sponsor.
• Dacă sunteţi arestat este necesar sa contacta-ti sponsorul.

SIGURANŢA VEHICULELOR ŞI LEGILE
• Pentru informaţii despre conducerea automobiuui în Statele Unite, vizitaţi www.usa.gov şi www.dot.wisconsin.gov.
• Utilizarea centurii de siguranta este OBLIGATORIE. Asiguraţi-vă că toţi pasagerii
au cuplata centura de siguranţă!
• Asigurarea vehiculului este OBLIGATORIE.
• Şoferii trebuie să cunoască şi să respecte toate legile de trafic din Wisconsin.
• Trebuie să aveţi autorizatie legală de a conduce, în Wisconsin:
-Licenta din ţara dumneavoastră.
-Permisul International obtinut in Moldova.
• Vehiculul trebuie să fie înregistrat la Departamentul de Transport Wisconsin(DOT)
• Plăcuţele de înmatriculare sunt eliberate de către Departamentul de Transport
sau Departamentul de Poliţie Wisconsin. Plăcile temporare trebuie să fie utilizate
până ce plăcile definitive sunt emise.
• Asiguraţi-vă că vehiculul dumneavoastră este in stare buna şi îndeplineşte cerinţele
WI DOT (ex: lumini, oglinzi, amortizoare etc).
• Intotdeauna oferiti prioritate pietonilor in trecere de pietoni.
• NU conduceti în stare de ebrietate sau sub influenţa medicamentelor.
• Este recomandat să nu folosiţi telefonul mobil în timp ce conduceţi şi mesajele text sunt strict interzise.
• Recunoaste-ti semnalele de masina sau ale motocicletelor / bicicletelor (vedeti diagrama de mai sus).

SIGURANŢA PIETONILOR ŞI LEGILE
• Fii atent la trafic atunci când traversezi drumul.
• Traverseaza drumul numai la treceri de pietoni marcate. Pietonii sunt obligaţi să utilizeze trotuarul în cazul în care
acesta este disponibil, decât mersul pe carosabil.
• Dacă trebuie să mergi pe carosabil, mergi în asa fel incit sa vezi peste umăr si doar cu fata la circulatie in nici un
caz cu spatele la ea.
• Pietonii şi bicicletele nu sunt permise pe autostrăzi interstatale.
• Nu efectua mişcari bruste în trafic.
• Autostopul este interzis în Statele Unite şi este foarte periculos.
• Purtati haine luminoase sau reflectorizante - mai ales pe timp de noapte.
• Nu folosiţi telefonul mobil în timp ce mergeti pe jos, cu excepţia daca vorbiti la el.
Sfat: Nerespectarea acestor legi poate duce la amenzi, vă rugăm să respectati legile în vigoare.

SIGURANTA CIRCULATIEI CU BICICLETA SI LEGILE
•
•
•
•

Respectaţi regulile de circulaţie la fel cum ai fi intr-o masina.
Purtaţi o cască.
Purtati haine luminoase sau reflectorizante - mai ales pe timp de noapte.
Plimbati-va cu bicicleta atunci când traversati drumul.

• Trebuie să folositi luminile (alb = fata si spate rosu reflectorizant =), atunci când mergeti pe timp de noapte.
• Păstraţi bicicletele blocate ori de câte ori este posibil.
• Inregistraţi-va bicicleta la Departamentul de Poliţie local, astfel încât să poată fi returnat în caz de furt (vedeti siteul de mai jos).
• Mersul cu bicicletele şi skateboardurile este interzis pe trotuarele din centrul orasului Wisconsin Dells dar doar pe
benzi de biciclete. Cu toate acestea, mersul pe bicicleta Hwy 12 atunci când nu sunt piste pentru biciclisti este
interzisă şi bicicliştii trebuie sa utilizeze trotuarele.
• Pietonii şi bicicletele nu sunt permise pe autostrăzi interstatale.
Site-ul de înregistrare pentru biciclete:
www.wdpd.com
Site-urile de siguranta a bicicletelor:
www.bicyclesafe.com şi www.nhtsa.gov

SFATURI GENERALE DE SIGURANŢĂ
Pastreaza in siguranta obiectele de pret
• Pastreaza obiectele de pret într-o cutie care o poti inchide sau in safeu (paşaportul, $, şi alte lucruri).
• Folosiţi un sistem de blocare a bicicletelor ori de câte ori este posibil.
• Nu lăsaţi informaţii personale de identificare (paşaport, etc), nesupravegheate.
• Nu permite altor persoane să încaseze cecurile sau sa foloseasca contul bancar.
• Notaţi numărul de serie a obiectelor valoroase. Acest lucru ajută politia la identificarea proprietarilor, în cazul în
care bunurile sunt recuperate.
• Puneţi semne de identificare personale pe articole.
Modalităţi de evitare a problemelor
• Supune-te legii din Wisconsin de consum a alcoolului de la virsta de 21 ani. Consumul de alcool sau cumpărarea
acestuia este intersic persoanelor sub 21 de ani.
• Trebuie să ai 21 de ani pentru a intra in baruri, cluburi de noapte sau sa cumperi alcool. Este necesar sa prezinti ID
cu fotografie.
• Reduceti zgomotul şi muzica la minimum după 9 seara; zgomotul excesiv este interzis.
• Familiarizati-va cu denumirile zonelor şi strazilor.
• Este interzis de a avea produse alcoolice deschise în public sau în vehicule, chiar dacă sunteti pasager.
• Purtati un card de identitate cu fotografie, faceti copii ale paşaportului şi purtati aceste copii.
• Cardul de identitate din Wisconsin, este perceput ca şi card de identitate cu fotografie, astfel încât să puteţi păstra
paşaportul într-un loc sigur.
• Purtati intotdeauna id cardul oferit de sponsor cu informatiile de asigurare.
• Nu merge singur.
• Nu purta haine închise la culoare pe timp de noapte.
• Fiţi conştienţi de faptul că legile de hărţuire şi agresiune sunt foarte stricte în SUA
• Nuditatea în zone publice este interzisă.
• Comportamentul turbulent este interzis. Comportament turbulent se considera cind o persoana acţionează într-un
mod in care perturbă starea de liniste a altora sau refuza să se supună ordinii legii a unui ofiţer de poliţie.
• Urinarea in public este considerat comportament turbulent şi este împotriva legii.
• Consiliul Naţional de Prevenire a Criminalităţii: www.ncpc.org

SFATURI DE SECURITATE LA INOT
• Nu înotaţi în râul Wisconsin, are curenti de apa foarte periculosi.
• Înotaţi în zonele desemnate supravegheate de salvamari.
• Intotdeauna inotati cu un prieten sau prieteni, nu permiteti nimănui să înoate singur. Chiar şi la o piscină publică
sau o plaja supravegheata de salvamari, utilizati sistemul de amicitie!
• Înscrieţi-vă la o orientare de inot oferita de Crucea Roşie şi la cursuri “vreau sa invat sa inot”.
• Dacă va duceti cu barca, purtati o vestă de salvare! Cele mai multe decese cu barca pe apa sunt de la înec.
• Evitati consumul de alcool. Alcoolul afecteaza judecata, echilibrul şi coordonarea miscarilor; afectează competenta
de inot si scufundare, şi reduce capacitatea organismului de a pastra caldura.
Cele mai multe din aceste informaţii sunt de pe site-ul Crucii Rosii din America.

