
Targa bussilkasutaja meelespea. 
 
Enne bussipeale tulekut: 

 Kanna kaasas helkurit. Pimedal ajal võta helkur taskust välja rippuma. 

 Tule kodunt/koolist välja piisava ajavaruga! Sinu kell ja bussijuhi kell ei pruugi täpselt sama aega 
näidata! 

1. Bussi oodates: 

 Halbade teeolude tõttu võib buss hilineda. Ole kannatlik! 

 Tee end nähtavaks! 

 Ole maanteel või ka bussipeatuses tee servast vähemalt 0,5 m kaugemal. Hoia bussist kaugemale. 
Ei jookse, ei rüsele ja ei lükka kedagi bussi alla või bussi vastu. 

 Enne bussi astumist lõpeta söömine paki poolik võileib kotti ja viska prügi prügikasti. 

 Klopi jalad lumest puhtaks ja astu rahulikult bussi. 

 Enne istumist võta koolikott sülle. 

 Istu ja kinnita turvavöö. Ja turvavöö ikka ümber enda keha, mitte ümber koti! 
2. Bussis sõites: 

 Koolibussis ei tohi olla seisjaid! Tihemetsa ja Kil-Nõmme vahel on hea maaliinibusside ühendus 
olemas ja siin peaks koolibussi tulema vaid kooli õpilased. 

 Koolibuss on tellitud koolilaste veoks ja kui kohti napib, seisavad täiskasvanud! Seisjate tõttu on 
bussi kiiruseks kohe aeglasem, max. 60 km/h. 

 Bussis ei söö ja ei joo! Ei kraabi- ja ei sodi istmeid/seinu! Hoia puhtust! 

 Bussis peab olema vaikselt, mitte rüselema. Oma tegevusega ei tohi häirida kaassõitjaid ja juhti. 

 Tasub jälgida teed, et mitte oma peatusest mööda sõita. 
3. Bussist väljumine: 

 Et vahepeatustes bussijuht märkaks väiksemaid poisse /tüdrukuid, peaks nad istuma bussijuhile 
nähtavas kohas. Kõrge istme taga akna all jääb väike laps märkamata. Ja bussijuht võib mitte 
peatuda. Kui bussijuht ei märka peatuda, tuleb kohe teha häält,  hõigata-, saata sõna eesistujate 
kaudu bussijuhile. 

 Vabasta turvavöö ja tõuse istmelt kui buss on peatunud. 

 Vaata veel korraks istumiskohale. Kas ei ole taskust välja kukkunud telefoni, rahakotti, kindaid, 
võtmeid, .... ja ka prahti! 

 Bussist välja astudes vaata väljaastumise koht üle ja siis astu rahulikult. Võib olla porine või siis 
jäine = libe. 

 Eemaldu bussist vähemalt 0,5m kaugusele kõrvale. 

 Pimedal ajal võta taskust helkur välja. Tee end nähtavaks 

 Kui pead ületama teed, lase bussil ära sõita, vaata vasakule ja paremale ning mine üle tee kui ei 
ole ühtegi sõidukit lähenemas. Bussi eest- või tagant teele ei astu! 

 
Pane tähele! 

 Koolibusside sõiduplaanid ja ajad on nähtavad Saarde Kommunaali kodulehel („www” ei 
kirjutata!) lihtsalt:  kommunaal.saarde.ee  -> „Bussitransport” 

 Koolist koju sõit algab plaanikohase ajaga Kil-Nõmme bussijaamast kuid edasi on ajad ehk veidi 
varasemad. Seda juhtub kui lapsi on vähem ja teeolud head. Ei ole ju mõtet aega parajaks teha, 
kui kõik soovivad kiiremini koju jõuda. 

 Koolibusside ja busside tellimise kohta saate infot küsida Saarde Kommunaali telefonilt  4490 165 

 Kiirete, ootamatute  probleemide lahendamiseks tasub teada koolibussi juhi tel.numbrit. Küsige 
bussijuhilt! 

 


