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S'emmarca en una campanya sincronitzada a escala de tot Catalunya

La Policia Local durà a terme inspeccions preventives
de transports escolars i de menors en diferents punts.
Entre els dies 19 i 25 de maig, per garantir la seguretat d'alumnes i professors, les
dotacions disponibles, abans de l'inici de les activitats, comprovaran la situació
administrativa de conductors i vehicles d'aquesta mena, així com les condicions de
manteniment mecànic dels autocars, en diferents indrets del poble. Si vostès tenen
alguna inquietud o algun recel, en relació amb algun servei de transport que hagin
contractat, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres per programar-hi una
inspecció, sempre amb la major antelació que els sigui possible.
Si voleu requerir la nostra presència, podeu contactar directament amb l'Oficina de
Suport de la Policia Local via mail
[policiasuport@santboi.cat] o a través
del telèfon [93 640 01 23].
Per avaluar la necessitat de sotmetre a
inspecció policial un vehicle de transport
escolar, heu de parar especial atenció a
una colla d'aspectes com aquests...
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En general, ha de tenir una antiguitat màxima de 10 anys, amb alguna salvetat prevista per la llei
Cada menor ha de disposar-hi de seient propi, sempre orientat en sentit de la marxa
Els autocars matriculats > 20/10/2007 han de dur cinturó en cada seient, siguin de 2 o 3 punts
(si són de 3, hauran de portar, a més, coixins per als usuaris de menys de 135 cm). I, en els
vehicles de la categoria M1 (màxim 9 places, inclòs conductor), els menors de 12 anys no podran
ocupar les places contigües a la del conductor
En el cas dels vehicles que tenen l’aptitud de transport anterior al 14/01/2011, si els seients
enfrontats a passadís o a pou no tenen cinturó de seguretat, caldrà disposar-hi un rètol prohibintne l’ús a menors de 16 anys
Recordeu que un servei de
Una pantalla transparent amb vidre de seguretat
transport escolar ha de tenir
homologat, o plàstic antireflectant, ha de separar el
conductor del passatge
disponible al vehicle el llibre
Les portes s’han de poder obrir des de l’interior i
de reclamacions i, excepte en
l’exterior. Si es bloqueja una porta des de fora, podrà
els anomenats "transports
obrir-se igualment des de dintre. Les portes es podran
privats
complementaris",
obrir en cas d’emergència encara que no hi hagi energia
propietat del mateix centre
L’apertura de la porta s’indicarà via dispositiu òptic fins al
escolar, un llibre de ruta on
tancament. Si una de les portes de servei és també
consti el tipus de prestació,
d’emergència durà també un dispositiu òptic i acústic
l'origen, la destinació i el
que s’activaria en cas de tal ús
contractant del transport.
Acústic de marxa enrera obligatori per als vehicles de les
categories M2 (> 9 places i <= 5 TM Pes Màxim) i M3 (> 9 places i > 5 TM) matriculats per primer
cop a partir del 4 de gener de 2008
Quan s’hi transportin persones amb cadira de rodes o crosses complexes, el vehicle haurà
d’habilitar una reserva de places de mobilitat reduïda a la vora de les portes de servei,
degudament senyalitzada
Obligatòria la farmaciola de primers auxilis i com a mínim 1 extintor
ACOMPANYANT Obligatori sempre que almenys el 50% dels viatgers siguin menors de 12 anys.

