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Mirë se erdhët në Gjermani

Ju do të qarkulloni për çdo ditë në rrugët tona, si këmbësorë, 
çiklistë, bashkëudhëtar në autobuzë ose në tramvaj ose edhe 
me motoçikletë apo veturë. Për sigurinë tuaj dhe për sigurinë 
në përgjithësi, në Gjermani, ka rregulla të shumta. Shumë 
prej tyre sigurisht se i njihni, disa të tjera mund të jenë krejtë-
sisht të reja.

Rregulli më i rëndësishëm është: Të jeni të kujdesshëm dhe 
të mos e rrezikoni vetën dhe të tjerët.
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            Jeni duke ecur në këmbë

Në qytete ka trotuare për këm-
bësorë. Gjithmonë përdorni i 
këto trotuare. Rrugët janë për 
automjete dhe biçikleta. Aty 
ku nuk ka trotuare, ju duhet 
të ecni në rrugë në pjesën e 
jashtme të shiritit rrugor.

Jashtë qyteteve ju mund të ecni vetëm në pjesën e majtë të 
shiritit rrugor, sepse ashtu keni mundësi që ta shihni trafikun 
që vjen përballë më mirë dhe në rast nevoje të reagoni duke u 
larguar anash. Në grup duhet të ecni njëri pas tjetrit në rresht.

Në muzg ose gjatë natës 
është mirë që të vishni rroba 
me ngjyrë të ndritshme apo 
ngjyrë  reflektuese.



7

Në disa raste ka edhe rrugë 
apo lagje të tëra të dedikuara 
vetëm për këmbësorët: Zonat 
e Këmbësorëve.

Në zonat me qarkullim të qetë, këmbësorëve u lejohet të për-
dorin të gjithë rrugën. Aty drejtuesit e automjeteve dhe çiklistët 
duhet të kenë kujdes të veçantë ndaj këmbësorëve. Disa lojëra 
të veçanta për fëmijët (p.sh. trotineti) janë të lejuara gjithashtu 
edhe në rrugë. Por pjesëmarrësit në trafik nuk duhet të pen-
gojnë njëri -tjetrin. Këmbësorët nuk kanë përparësi aty.
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Në disa trotuare apo edhe në disa zona për 
këmbësorë lejohet edhe qarkullimi me biçikle-
ta. Mirëpo aty duhet të jetë edhe shenja pa-
ralajmëruese. Në këto raste përkujdesja reci-
proke është shumë e rëndësishme.

Nëse dëshironi ta kaloni rrugën, duhet  ta bëni atë në mënyrë di-
rekte dhe sa më shpejtë që është e mundur. Duhet të keni kujdes 
të veçantë ndaj automjeteve dhe biçikletave. Mundësisht të mos 
kalohet rruga ndërmjet veturave të  parkuara.
Kaloni rrugën në ato vende ku kalimi është i sigurtë dhe kur du-
het të ecni pak më shumë.

 Semaforë: 
 Për këmbësorë ka sema-

forë të veçantë. Në shu-
micën e rasteve në ud-
hëkryqe, por ndonjëherë 
edhe ndërmjet tyre. Në 
ngjyrë të kuqe gjithmonë 
duhet të ndaloni. Në ng-
jyrë të gjelbërt mund të 
ecni. Sido që të jetë duhet 
të kujdeseni se a po nda-
lon drejtuesi i veturës apo 
çiklisti. 

Trotuari i përbashkët 
për Këmbësorë dhe  

Biçikleta 
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Tek semaforët e veçantë për këmbësorë sh- 
pesh ka disa butone të verdha, të cilat du- 
het të shtypen që të ndizet ngjyra e gjelbër 
në semafor. Prisni deri sa të ndizet ngjyra e 
gjelbër.

 Vendkalimi për këmbë- 
sorë/Zebra:

 Edhe këtu mund ta kalo-
ni rrugën në mënyrë të 
sigurtë. Automjetet duhet 
të ndalen. Duhet të keni 
gjithmonë kujdes, trego-
ni qartë se doni ta kaloni 
rrugën. Prisni deri sa të 
ndalen automjetet dhe atëherë kaloni rrugën shpejtë.

 Ishulli në mes të rrugës: 
Këtu automjetet nuk du-
het të ndalen domos- 
doshmërisht. Prandaj shi-
koni saktë a është rruga e 
lirë dhe vazhdoni deri tek 
ishulli. Aty mund të prisni, 
në rast se ka komunikaci-
on nga ana e kundërt.
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 Kujdes tek kalimi i rrugëve me tramvaje: ato kanë gjith- 
monë përparësi, për shkak se nuk mund të ndalen sh-
pejtë.

 

Nëse jeni së bashku me 
fë- mijë të vegjël, mbanjini 
ata për dore, që të mund të 
kapërcejnë në rrugën.
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Nëse shihni ndonjë automjet 
me dritë të kaltërt ose me  
bori sinjalizuese (tatütata) 
duhet të keni kujdes maksi- 
mal dhe mos tentoni të kaloni 
rrugën në asnjë mënyrë. Në 
të shumtën e rasteve ato janë 
automjete të Policisë, të Zjar- 
rëfikësve apo të Ndihmës së 
shpejtë në Urgjencë.
 

Autobuzët në Gjermani nuk 
ndalen me shenjë të dorës. 
Ata ndalen vetëm në Staci- 
onet e Autobuzave. Aty do të 
gjeni edhe planin e autobuzit 
me orarin e saktë të tij.

Kini gjithmonë parasysh tra-
fikun dhe mos e hutoni veten 
tuaj!
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            Jeni duke qarkulluar me biçikletë

Në përgjithësi vlejnë edhe për çiklistët të njëjtat rregulla të 
trafikut sikurse për drejtuesit e automjeteve (rregullat e për- 
parësisë, rrugët njëkahëshe, semaforët ...)  

 Një biçikletë duhet të ketë dritat, frenat dhe zilen.

 Biçikletat drejtohen vetëm nga një person. 
 

    

Dy frena të cilët 
veprojnë në më- 
nyrë të pavarur

Zile funksionale

Dritat dinamo 
ose ndriçimi 
dinamo

Reflektues (i bardhë) 

Shirit reflektues apo dy 
rreze reflektues (e verdhë) 
në secilën gomë

Dy reflektues të pasëm (e 
verdhë) në secilën pedale

Fenerët (e bardhë)

Reflektues të madh të 
pasëm (e kuqe),
Dritën e pasme (e kuqe)

Reflektues të vogël të 
pasëm (e kuqe) (60 cm 
mbi shiritin rrugor)
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 Fëmijët  e  vegjël   duhet të 
sigurohen në ulëse të ve-
çanta apo rimorkio spe- 
ciale.

 Me biçikletë duhet të qarkulloni sa më shumë në anën e  
djathtë, por mbani distancë me automjetet e parkuara,  
sepse mund të ndesheni në ndonjë derë të automjetit e cila 
hapet papritmas.

 Mundësisht mos qarkulloni me biçikletë ngjitur me njëri- 
tjetrit.

 Nëse dëshironi të kthe- 
heni me biçikletë majtas 
ose djathas, atëherë duh- 
et të sinjalizoni me dorën 
e shtrirë se në cilën anë 
dëshironi të ktheheni.
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 Nëse në rrugë nuk mund të shihen shenja të përparësisë 
së kalimit, atëherë pjesëmarrësi në komunikacion i cili 
vjen nga ana e djathtë ka përparësi kalimi (rregulli djath- 
tas para majtas). Në këto lloj udhëkryqesh me përparësi 
kalimi nga e djathta para majtas, drejtuesi i automjetit du-
het t'i japë përparësi kalimit të çiklistit, i cili vjen nga ana 
e djathtë.

 Ekzistojnë  edhe  rregul-
la të veçanta për çiklis-
tët, p.sh. semaforë për 
çiklistë ose mundësia që 
të kalohet një rrugë një-
kahëshe edhe nga ana e 
kundërt.

 
 Nëse në një rrugë për çiklistë është ven-

dosur një tabelë e kaltërt me biçikletë 
të bardhë, atëherë duhet të përdoret ajo 
rrugë. Pa këto shenja mund të qarkullo-
ni edhe në rrugë, por mund të qarkulloni 
edhe në trotuar.

Tabela plotësuse 
“E hapur për 
çiklistë”

Rrugët për 
Biçiklistë
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 Janë disa rrugë në të cilat mos guxoni në asnjë rast të 
qarkulloni me biçikletë, p.sh. në autostradë ose në rrugë 
automobilistike. Edhe trotuarët apo zonat për këmbësorë 
mund të jenë të hapura me shenja të veçanta edhe për 
çiklistët. Në këto raste çiklistët nuk guxojnë të jenë më të 
shpejtë  se  këmbësorët  dhe  duhet  të  bëjnë shumë  ku-
jdes.

 Mos qarkulloni me biçikletë nëse keni konsumuar alkohol.

 Mos përdorni telefonin nëse qarkulloni me biçikletë.

 Kujdes: Nëse një drejtu-
es i kamionit dëshiron të 
kthehet djathtas, mund 
edhe të mos ju shohë. 
Atëherë qëndroni më 
mirë mbrapa kamionit.
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  Mundësisht përdorni gjatë qarkullimit me biçikletë hel-
metën.

 Fëmijët lejohen  të  da-  
lin në rrugë vetëm pas 
moshës 8 vjeçare, para 
se të mbushin atë atyre iu 
lejohet të qarkullojnë me 
biçikletë vetëm në rrugë 
për  këmbësorë. Fëmi-
jët në Gjermani zakonisht 
duhet të japin provimin 
për   drejtimin e biçikletës 
në klasën e katërt në 
shkollë  fillore.

	Nëse nuk mund ta keni parasysh situatën në komuni- 
kacion edhe mund të zbrisni nga biçikleta dhe ta shtyni, 
atëherë vlejnë rregullat për këmbësorë
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            Jeni duke qarkulluar me biçikletë me motor,
             motoçikletë me pedale (skuter), motoçikletë

   

Në Gjermani ka disa lloje të ndryshme të motoçikletave me 
dy rrota, për të cilat vlejnë disa rregulla të ndryshme. Por për 
të gjitha vlen, detyrimi për të mbajtur helmetë dhe të keni si-
gurim, gjithashtu ekziston edhe mosha minimale për vozitje.

Zakonisht duhet të keni patentë shoferi të veçantë ose një çer-
tifikatë. Nëse keni patentë shoferi ndërkombëtare apo të huaj, 
duhet të informoheni për sa kohë vlen ajo në Gjermani dhe 
cilat motoçikleta mund të drejtoni me të.
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Zakonisht mund të drejtohen  
të gjitha motoçikletat me dy 
rrota në rrugë. Vetëm mo- 
toçikletat të cilat shpejtësinë 
maksimale e kanë 25 Km/h 
mund të drejtohen jashtë qy- 
teteve dhe nëse ka shenja të 
veçanta edhe në trotuar.

Me biçikleta me motor, motoçikletë me pedale (skuter) dhe 
motor nuk mund të tejkaloni në komunikacion.

Motoçikletat  mund  të drejtohen maksimalisht  nga 2  Perso-
na. Mos merrni fëmijë me vete në motoçikletë.

Mos drejtoni motoçikletë, 
nëse keni konsumuar alko- 
hol.
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             Jeni duke drejtuar veturën
     

Ai, i cili dëshiron ta drejtojë veturën në  Gjermani, duhet të 
këtë patentë shoferi të vlefshme. Nëse keni patentë shoferi 
ndërkombëtare apo të huaj, duhet të informoheni, se për sa 
kohë është e vlefshme. Një automjet duhet të jetë i sigurar 
gjithmonë. Nëse huazoni veturën e një shoku apo një të afër-
mi, kontrolloni gjithmonë a ekziston sigurimi edhe për ju si 
drejtues.

 Të gjithë bashkëudhëtarët në veturë duhet të vendosin 
Rripin e Sigurisë, edhe ata në ulëset mbrapa. 
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 Të gjithë fëmijët nën moshën 12 vjeçare, si dhe ata që janë 
më të vegjël se 150 cm, duhet të sigurohen në ulëse të ve-
çanta për fëmijë.

 Mos telefononi me celular në dorë, mos shkruani mesaz-
he dhe mos përdorni smartfonin gjatë drejtimit.

 Mos e drejtoni veturën nëse keni konsumuar alkohol.

 Për rrugë të ndryshme ka kufizime të shpejtësisë maksi- 
male të cilën mund ta drejtoni. Në varësi të gjendjes së 
rrugës dhe motit, duhet të udhëtoni edhe më ngadalë e 
në mënyrë më të sigurtë.
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 Nëse jeni i përfshirë në 
ndonjë aksident, telefo- 
noni menjëherë shërbi-
min e shpëtimit në num-
rin 112. Qëndroni në 
vendin e aksidentit deri 
sa të arrijë policia.

 E kuqja do të thotë Ndal-Stop!. Për këtë arsye mos kalo- 
ni asnjëherë një semafor me ngjyrë të kuqe apo një shenjë 
Stopi të kuqe
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… në qytet.  

Në qytet duhet të keni kujdes të veçantë. Aty ka këmbësorë, 
çiklistë, autobuzë, kamionë dhe në disa raste edhe tramvaje, 
shumë udhëkryqe dhe semaforë.

Në Gjermani ka shenja ko 
munikacioni, që tregojnë kur 
hyni dhe dilni nga zona e 
vendbanimit.

Në vendbanime lejohet shpejtësia maksimale 50 km/h. Por 
në disa zona vendbanimi shpejtësia maksimale e lejuar është 
me më e vogël se 30 km/h. Kjo vlen për zona të tëra. Përndry-
she në qytete mund të jenë të gjitha kufizimet e mundshme 
10km/h, 20km/h, 30km/h, 40km/h ... . Pra gjithmonë përcillni 
shenjat e komunikacionit

 

Fillimi i një Zone 
me Shpejtësi 30

Shpejtësia 
maksimale 
e lejuar
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Në rast kthimi djathtas dhe majtas duhet të keni kujdes të 
shtuar, nëse ktheheni në vende duhet të lejoni të kalojnë më 
parë këmbësorët dhe çiklistët, të cilët janë duke lëvizur për-
para, ata kanë gjithmonë përparësi.

Edhe brenda qytetit ju duhet të vendosni rripin e sigurisë dhe 
të siguroni posaçërisht fëmijët tuaj.
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… në rrugë magjistrale. 

Jashtë zonës së vendbanimit 
në rrugë magjistrale nuk le- 
johet shpejtësi më e madhe 
se 100km/h, madje shpesh 
herë shpejtësia duhet të jetë 
edhe më e vogël. Kjo është 
rregulluar dhe shenjuar për-
mes shen- jave përkatëse të 
komunika- cionit.
 

Kujdes gjatë tejkalimit në rrugë magjistra- 
le: Shpesh herë nuk ka dukshmëri të mirë. 
Për këtë arsye duhet të jeni të kujdesshëm 
gjatë drejtimit. Nëse shihni shenjën e cila 
e ndalon tejkalimin, atëherë kurrësesi 
mos tejkaloni! E njëjta gjë vlen edhe në 
zonat ku ndodhet vija e plotë!
 
Kujdes trafikun e përballë kalimit në rast të kthimit majtas!

Ndalim tejkalimi
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… në autostradë.  

Këtu zakonisht ekzistojnë së paku dy korsi për lëvizje në një 
drejtim. Shpejtësia maksimale e lejuar është 130 km/h.

Por, shpesh herë ekzistojnë edhe kufizime të tjera  të  cilat 
janë të paraqitura me shenja të trafikut.

Edhe në autostradë ju duhet të qarkulloni në anën e djathtë. 
Në rast të tejkalimit ju duhet të tejkaloni veturat të cilat lëvizin 
me shpejtësi më të vogël. Ndalohet tejkalimi në anën e dja-
thtë, kthimi mprapa dhe kthesa.

Vetëm  në  rastet emergjente ose aksidenti-avari lejohet nda-
limi në shiritin ndihmës të autostradës.
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Në këto raste duhet të përdoren gjithmonë jelekët pa-
ralajmëruese, të cilat duhet të gjinden në çdo veturë, përn- 
dryshe kjo gjë është e ndaluar. Nëse dëshironi të pushoni 
kërkoni vendin e pushimit. Shfrytëzoni hyrje - daljet e auto- 
stradës për tu kyqur apo për tu shkyqur nga autostrada.

Asnjëherë mos qarkulloni në këmbë në autostradë!

Informata të tjera:  

www.germanroadsafety.de 

Në këtë faqe të Internetit ju do të mund të shkarkoni këtë  
broshurë në gjuhë tjera. Shkarkimi është pa pagesë.
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