
דרייווערס: 
•  לאזט פוסגייער דורכגיין ביי קראסוואלקס און 

אינטערסעקשאנס – דאס איז די געזעץ. 
•  בלאקירט נישט קיין קראסוואלקס ביים זיך אפשטעלן 

ביי אינטערסעקשאנס.
•  פארשטייטערט זיך און פאלגט אויס אויפגעהאנגענע 

ספיד לימיטס.
•  גיבט ספעציעל אכטונג ארום שולעס, פארקס און 

באוואוינטע געגנטער.
•  זייט אלעמאל אויף די וואך פאר פוסגייער, ספעציעל 
ביים זיך דרייען ביי א גרינע ליכט אדער ביים מאכן א 

"רעכטן דריי אויף רויט".
•  לויפט קיינמאל נישט דורך קיין רויטע ליכט.

•  זייט פארזיכטיג ביים דורכפארן אפגעשטעלטע 
קארס. עס איז מעגליך אז זיי שטעלן זיך אפ פאר 

פוסגייער. 
•  זייט אויפמערקזאם! נישט טעקסטן און דרייוון!

•  טיילט זיך מיט דעם שאסיי. עס איז אייער 
פאראנטווארטליכקייט צו זיין אויף די וואך צו זען 

אנדערע מענטשן.
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זעט!

פוסגייער זיכערהייט: עס איז 
נישט קיין עקסידענט.

 National Highway Traffic גע'ספאנסאר'ט דורך די
Safety Administration  (נאציאנאלע הייוועי 

טראפיק סעיפטי אדמיניסטראציע) מיט א גרענט 
 Traffic Safety Committee גאווערנער'ס NYS פון די

(טראפיק סעיפטי קאמיטי).



פוסגייער: 
•  גייט אריבער ביי אינטערסעקשאנס און 

אנגעצייכנטע קראסוואלקס. 
•  נוצט דעם פוסגייער שטופ-קנעפל און ווארט פארן 

סיגנאל אריבערצוגיין. 
•  איידערן אריבערגיין די גאס, קוקט לינקס, רעכטס, 

דאן לינקס נאכאמאל, און אריבער אייערע אקסלען 
אויב עס זענען דא קארס וואס דרייען זיך איין. 
•  נוצט סיידוואלקס. אויב עס זענען נישטא קיין 

סיידוואלקס, גייט אנטקעגן דעם טראפיק כדי איר 
זאלט קענען זען קארס, און דרייווערס זאלן אייך 

קענען זען. 
•  זייט אויפמערקזאם! טעקסט נישט בשעת‹ן 

אריבערגיין די גאס!
•  מאכט אויגן קאנטאקט מיט דרייווער כדי זיי זאלן 

אייך זען. 
•  בלייבט מערקבאר נאכדעם וואס עס ווערט טונקל 

און אין שווערע וועטערס מיט ליכטיג-קאלירטע 
אדער רעפלעקטיוו קליידונג.

•  טרעט נישט פלוצלינג אריין פארנט פון באסעס און 
טראקס. עס דויערט זיי לענגער זיך אפצושטעלן ווי 

קארס. 
•  זייט אויף די וואך פאר טראקס און באסעס וועלכע 

בעק’ן ארויס פון פארקינג פלעצער און דרייוו-וועיס. 

פוסגייער זיכערהייט: עס איז נישט 
קיין עקסידענט.

ווערט 
געזען!


