VEILIG MET DE ROLTRAP?
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Pak je regelmatig de roltrap in winkel, warenhuis of station?
Goed om even stil te staan bij je eigen veiligheid. Want een
roltrap is pas echt veilig als je er veilig mee omgaat.

1

CHECK JE
VETERS EN JAS

Strik je veters voor je opstapt
en houd lange kleding weg
bij trede en leuning.

2

PAK DE LEUNINGBAND
EN KIJK VOORUIT

Dan sta je een stuk steviger
en weet je precies wat er
voor je gebeurt.

3

NIET MET JE VOETEN
TEGEN DE ZIJKANT

Voorkom beknelling: zet je
voeten niet tegen de zijkant
van de traptrede.

BEKIJK ALLE TIPS OP DE ACHTERKANT OF OP WWW.ROLTRAPVEILIG.NL

ROLTRAPTIPS OM STIL BIJ TE STAAN
VOORDAT JE OPSTAPT
• Check of je veters gestrikt zijn.
• Rolstoel, scootmobiel, buggy, fiets,
koffers of dozen mee? Pak de lift!
• Hond mee? Een kleine hond kun je dragen,
met een grote hond pak je de lift.
• Schoeisel met dunne of kapotte zolen kan sneller
bekneld raken. Let hier extra op.

BIJ HET OPSTAPPEN
• Geef je voorganger de ruimte om op te stappen.
• Pak de leuningband vóórdat je op de trede stapt.
• Hou afstand tot de zijkant of zijborstel van de trede.
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•
•
•
•

LEER MEER OVER DE

TECHNIEK EN VEILIGHEID
VAN ROLTRAPPEN & LIFTEN

Hou de leuningband vast zo lang je op de roltrap staat.
Kijk vooruit en freeze (sta stil)!
Let op met lange en/of loszittende kleding.
Toch lopen? Rechts staan, links gaan.

BIJ HET AFSTAPPEN
• Loop meteen door. Zo voorkom je opstoppingen.

BIJ STORINGEN OF ONGELUKKEN
• Gaat er toch iets mis? Druk op de stopknop.

Wijs de juf en meester op
de gratis lespakketten voor
groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6

www.liftinstituut.nl/onderwijs

VOOR OUDERS...
HOU KINDEREN GOED IN DE GATEN

NIET SPELEN OP DE ROLTRAP

• Ga samen de roltrap op.
• Grote kinderen leuning laten vastpakken,
jij erachter.
• Kleine kinderen met één hand vasthouden.
• Let op als je kind zachte plastic schoenen
(zoals crocs) of sneakers draagt. Dit schoeisel
kan sneller bekneld raken.

• Laat je kind niet op de trede zitten of
over de leuningband hangen.
• Hou handjes weg van het glas aan de zijkant.
• Laat je kind niet spelen bij, op of met de
roltrap. Kinderen zien de gevaren niet.
• Laat kinderen hun voeten niet tegen de
zijkant of balustrade plaatsen.

KIJK OOK OP : WWW.ROLTRAPVEILIG.NL
De Week van de Veilige Roltrap is een initiatief van Liftinstituut en
wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Nederlands Instituut
voor Lifttechniek (NIVL).

