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Helmet
Shatter-resistant
protective eyewear
Facemask

bago ang
paglalakbay
Paggamit ng mga personal safety
gear o equipment.

Cycling Gloves

Mga Kailangang Personal Gear o Equipment
• Helmet na wasto ang pagkakalapat
sa ulo
• Breathable face mask
• Damit na matitingkad ang kulay o
reflectorized vest
• Mga lamp at reflector kapag
naglalakbay sa gabi, madaling araw, o
pagkakataon na madilim ang paligid.
Mga Inirerekomendang			
Personal Gear o Equipment
• Shatter-resistant protective eyewear
• Bicycling gloves
• Closed shoes
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Pedal
Reflector

Water Bottle
Side
Reflector

Rear-view mirror
Rear at/o front rack
Water bottle cages
Bote ng tubig
Naririnig na mga signal device 		
(busina, bell, atbp.)

Handlebar

•
•
•
•
•

Headlights

Inirerekomendang Equipment

Seat

Tingnan ang air-pressure ng gulong,
preno, at iba pang parteng gumagalaw.
Kailangang Equipment
Mga lamp at reflector (headlight, isang tail
light, mga reflector, o iba pang reflective
material).

Back
Reflector

Bike Lock
Rack

Paggamit ng mga bike gear
o equipment
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habang at pagktapos ng paglalakbay

Bike Signals

• Laging mahigpit na sundin ang mga
regulasyon sa lansangan, traffic sign, at
traffic signal.
• Magsuot ng safety gear at protective
equipment sa buong paglalakbay.
• Planuhin ang ruta bago pumunta sa inyong
destinasyon.
• Laging ipriyoridad at magbigay-daan sa
mga pedestrian.
• Physical distancing.

Kaliwa

Kanan

• Ipinagbabawal ang di-kinakailangang
paggamit ng sumusunod:
• Headphones o anumang katulad na
device na pumipigil na marinig ang mga
tunog sa paligid.

Magingat!

• Mobile devices (cellular phones, tablets,
atbp.)
• Ang paggamit ng mga nabanggit na
gadget ay pinapayagan lamang para sa
trabaho (hal. delivery services) at mga
layunin ng nabegasyon.
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Hazard

Hinto
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habang at pagktapos ng paglalakbay
• Kontrol. Kinakailangang nakahawak sa mga
handlebar ng mga bisikleta.
• Hangga’t maaari, maglakbay sa isang
diretsong linya at hindi nakayuko ang ulo,
na isa’t kalahati hanggang dalawang bloke
ang nakikita sa harapan.
• Magpahinga kapag nakaramdam ng pagod.
• I-disinfect ang bisikleta.
• Maging mas maingat sa pagbibisikleta
kapag umuulan. Hindi ipinapayo ang
pagbibisikleta kapag malakas ang ulan.
Humanap ng masisilungan at hintaying
tumila ang ulan bago magpatuloy, o tiyaking
kompleto ang safety gear at bawasan ang
bilis.
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• Sa mga di-protektado/di-segregated
na mga bicycle lane, magbiyahe na
may layong 1 metro mula sa mga
nakaparadang sasakyan kapag
pinapayagan ng mga kondisyon ng daan
at laging maging alisto sa mga biglaang
pagbukas ng pinto ng mga nakaparadang
sasakyan.
• Maging alisto sa anumang balakid gaya
ng mga lubak o takip ng drainage kapag
gumagamit ng mga bike lanes.
• Laging lumingon (parehong dako) bago
lumiko.
• Mag-ingat sa mga lumilikong sasakyang
de-motor.

9

Higit na maging maingat kapag naglalakbay na
malapit sa isa pang sasakyan lalo na ang mga
may upuang mataas ang posisyon gaya ng mga
truck sapagkat limitado ang linya ng paningin
ng mga ito para sa mga bagay na malapit sa
kanilang sasakyan.

NO
ZONE

NO
ZONE

NO
ZONE

Mga protocol sa daan at trapiko
Laging maglakbay sa kanan bahagi ng kalsada
at ayon sa direksiyon ng trapiko, ngunit huwag
maglakbay nang may layong mas mababa sa
isang (1) metro mula sa mga nakaparadang
sasakyan upang hindi tamaan ng mga
bumubukas na pinto.
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NO
ZONE

YES
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Pagpasok sa isang
interseksiyon
Sa pagpasok sa isang interseksiyon, ang mga
siklista ay dapat na nasa lane na pinakamalapit
sa kanang bahagi ng daan. Pumasok sa
interseksiyon na nauuna o nasa likuran ng
sasakyan sa lane. Huwag lumapit o pumasok sa
isang interseksiyon nang nakatabi sa isang pang
sasakyan.

Pagliko sa kaliwa
Bilang sasakyan
Sa paglapit sa isang interseksiyon, ang mga siklista
ay dapat tumingin sa likuran para sa trapiko,
isenyas ang kanilang pagliko, at kapag maaari na,
pumunta sa kaliwang bahagi ng lane (sa isang
two-lane na daan), o sa kaliwang lane o sa centerturn lane.

Dapat na nakaposisyon ang mga siklista
upang ang mga didiretsong sasakyan ay hindi
makakalusot sa inyong kaliwa. Magbigay-daan sa
paparating na trapiko bago lumiko.
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Kapag pumapadyak sa isang bike lane, o nasa
isang daan na may maraming lane, kailangang
tumingin at magsignal ang mga siklista sa tuwing
lilipat ng mga lane. Huwag kumaliwa mula sa
kanang bahagi ng daan kahit na nasa isang bike
lane.

13

Pagliko sa kaliwa
Estilo sa Perimeter #1
Magpatuloy na tila nasa kanan ang siklista.
Kung may signal, hintayin ang signal na berde
o WALK bago tumawid.
Magbigay-daan sa mga pedestrian na nasa
tawíran. Kailangang bumaba at ilakad ng mga
siklista ang bisikleta kapag nasa tawíran.

Estilo sa Perimeter #2
Magpatuloy sa interseksiyong nasa
kanan. Pagkatapos ay huminto, lumiko
nang 90-digri sa kaliwa, at ilakad ang
bisikleta sa tawiran, o magpatuloy na
tila nasa kanan ang siklista.
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Pag U-Turn
Pinapayuhan ang mga siklista na huminto
at bumaba sa kanilang bisikleta, at
pagkatapos ay maingat na tumawid gamit
ang tawíran o overpass (tumawid sa
interseksiyon kapag walk na ang signal).

Pagdaan
Sa kaliwa
Kapag nag-o-overtake sa isang trapikong
mas mabagal ang takbo, lumusot sa kanilang
kaliwa at hayaang magkaroon ng kahit isang
(1) metrong clearance. Kapag nilalampasan
ang ibang siklista, bigyan sila ng warning nang
maaga gamit ang tinig o bell.

Sa kanan
Kapag nasa mga interseksiyon at lalagpasan ang
ibang sasakyang nasa kanan, dapat tingnan muna
ng siklista ang kanilang likuran, at pagkatapos,
magtungo sa gitna ng lane at humilera sa trapiko.
Ipinapayo na dumaan sa kanan kapag:
• Ikaw ay nasa isang bike lane
• Ang sasakyan ay kumakaliwa o
sumisignal na kakaliwa
HUWAG dumaan sa kanan kapag:
• Gumagalaw ang trapiko
• Mayroong daan, driveway, o parking spot
na maaaring likuan ng isang sasakyan
• Nasa mababa sa 1.5m ang pagitan ng
trapiko at bangketa
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Paglalakbay sa mga Pambansang
Daan at Highway.
Ang mga siklista na gagamit ng malalaking lokal
at pambansang daan ay kailangang nasa edad
na hindi bababa sa 16 na taon. Kailangang may
kasamang nakatatanda ang mga under-age
na siklista kapag ginagamit ang mga lokal at
pambansang daan

Mga Panuntunan Sa Paggamit Ng Bike Lane
• Ang mga bike lane ay maaari lamang
gamítin ng mga bisikleta at Light Mobility
Vehicles/Personal Mobility Devices na may
bigat na hindi lalagpas sa 100 kg.
• Ang maximum na bilis sa mga bike lane ay
25km/oras
• Bawal ang counterflow sa isang one-way
bike lane.
Dagdag na pag-iingat kapag naglalakbay sa
isang trapikong may malalaking sasakyan gaya
ng mga bus at trak. Iwasan na maglakbay sa
kanilang mga blind spot at maging handa sa
malalawak na pagliko.
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Supporting Communities
Para sa iba pang impormasyon, basahin ang
DOTr Department Order No. 2020-014
Sponsored by
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