Euroopa Liiklusohutuse Harta (ERSC) on suurim liiklusohutusele keskenduv kodanikuühiskonna
platvorm. Üle 3500 avaliku ja erasektori asutuse on ERSCga liitunud, moodustades kogukonna, mis
jagab liiklusohutusalaste meetmete ja algatuste alaseid teadmisi. See kogukond on hämmastav
ressurss liiklusohutuse tähtsuse rõhutamiseks kõigis ELi riikides ja mujalgi.
Meie liikmete tegevus on suurendanud teadlikkust liiklusõnnetuste põhjustest, aidanud luua
liiklusohutuskultuuri kogu Euroopas ja toonud esile edukaid ennetavaid liiklusohutusmeetmeid.
Meie liikmed avaldavad mitmesuguseid tegevusi, millest õppida ja millest saada inspiratsiooni. Neid
saab kohandada konkreetsete asukohtade või demograafiliste rühmade jaoks, et luua tõhus
liiklusohutusstrateegia mis tahes riigi, linna või linna jaoks.
Meie liikmete tähtsus
Meie liikmed on ERSC jaoks väga olulised. Nende teadmiste jagamine on mänginud olulist rolli
üleeuroopalistes jõupingutustes meie teede ohutumaks muutmisel. Me toetume sellele, et liikmed
saadavad teavet oma tegevuse kohta, et suurendada liiklusohutusalaseid teadmisi ja esitada häid
tavasid, mida kasutatakse liiklusõnnetuste arvu vähendamise eesmärkide saavutamiseks. Need head
tavad, mis ületavad standardseid eesmärke, tõstetakse esile vabatahtlike kohustustena.
Meie liikmed korraldavad üritusi, et julgustada koostööd ja inspiratsiooni, edendades veelgi
tugevamat liiklusohutuskultuuri. Need üritused jõuavad paljude inimesteni, kellega me üksi ei saaks
ühendust võtta, julgustades neid rääkima ja andes neile võimaluse oma hääle kuuldavaks
tegemiseks.
Meil on vaja, et te osaleksite ja aitaksite muuta meie teed turvalisemaks, nii et me poleks kunagi
osanud ette kujutada.
Kuidas registreeruda ERSC-le
Olemasoleva ELi sisselogimisega
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Mine ERSC kodulehele siin: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/.
Klõpsake ekraani paremas ülaosas asuvat nuppu Logi sisse.
Teid suunatakse ELi sisselogimise lehele
Sisestage oma ELi e-posti aadress ja parool
Teid suunatakse ERSC uue kasutaja registreerimise lehele.
Täitke oma profiili tühjad lahtrid (kohustuslikud lahtrid on tähistatud *-ga).
Kui olete lõpetanud, klõpsake salvestada
ERSC meeskond vaatab teie taotluse läbia
.
Kui on vaja lisateavet, saadetakse teile e-kiri, milles palutakse teil oma profiili täiendada.
b. Kui kõik andmed on olemas, kinnitatakse teie liikmeks saamine.
Kui teie liikmelisus on kinnitatud, saate tervitusmeili koos lingiga ERSC visuaalidele, nagu logod ja
bännerid (pange tähele, et ilma täieliku profiilita ei ole teil võimalik jagada sisu veebilehel ega
pääseda ligi visuaalidele).

Ilma olemasoleva ELi sisselogimiseta
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Mine ELi sisselogimise lehele järgmisel aadressil:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Klõpsake konto loomisel
Kui soovite oma olemasoleva ERSC konto üle viia, kasutage sama e-posti aadressi.
Teid suunatakse ELi registreerimislehele.
Täitke tühjad lahtrid
Lugege privaatsusavaldust ja märgistage ruut
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Klõpsake konto loomisel
Saate kinnitava e-kirja
Klõpsake e-kirjas esitatud lingile
Teid suunatakse uue salasõna loomise lehele.
Sisestage tühjadesse lahtritesse enda valitud salasõna.
Klõpsake nuppu "Saada
Jätkake ülaltoodud jaotise "Olemasoleva ELi sisselogimisega" juurde.

Kui teil on probleeme ELi sisselogimise loomisega, külastage ELi sisselogimise abilehte:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html.
Kui teie konto on kinnitatud, saate juurdepääsu oma isiklikule lehele ERSC "Minu harta", et täpsustada
oma pühendumust liiklusohutusele, aga ka jagada sündmusi, iseloomustusi ja muud kasulikku teavet
kogukonnale.
Pange tähele, et liiklusohutuse tegevuskava koostamiseks on saadaval dokumendid ja vahendid:
http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en.

Kuidas saab olemasolev ERSC liige minna üle ELi sisselogimisele?
Kui teie ELi sisselogimine kasutab sama e-posti aadressi kui teie olemasolev ERSC-konto, viiakse teie konto
automaatselt üle.
Kui teie ELi sisselogimine kasutab teistsugust e-posti aadressi, peate looma uue ELi sisselogimise oma ERSC
e-posti aadressiga.

Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil ERSC-helpdesk@ricardo.com

