Italiaans/Italiano
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Mi occupo del rimessaggio e sono responsabile
della sicurezza e della circolazione stradale
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Deve seguire le mie istruzioni
Lees de zinnen die ik aanwijs
Legga le frasi che le indico
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Potrà rispondere con indicazioni o a gesti

ambulanza

polizia

vigili del fuoco

medico

traino

ospedale

sostanze
pericolose

avaria

officina

distributore

telefono

toilette

parcheggio

pausa
tachigrafo

hotel/motel

ristorante

banca/visa

accendere le luci

coda
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sì
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ore/minuti
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cinquanta

100
cento
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mille

10000
diecimila

algemeen

Goedendag / Tot ziens
Laba diena / viso gero
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Ar suprantate, ką turiu galvoje ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Aš nesuprantu, ką turite galvoje
Wat is er aan de hand ?
Kas atsitiko ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Jums čia nesaugu, jūs keliate pavojų sau ir kitiems
en anderen in gevaar
		
U kunt hier niet blijven staan
Jums negalima čia pasilikti
U bent in overtreding
Jūs pažeidžiate įstatymą
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Darbo dienomis čia stovėti draudžiama
Ik laat u wegslepen
Aš pasirūpinsiu, kad jūsų transporto priemonę nuvilktų
U moet voor een sleepdienst betalen
Už nuvilkimo paslaugas jums teks sumokėti
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Jūsų transporto priemonė bus sulaikyta tol, kol jūs
betaling door u is geregeld
atliksite mokėjimą
Waar gaat u naar toe ?
Kur jūs keliaujate ?
Volg mij / de borden ……..
Sekite paskui mane / vadovaukitės ženklais ...
Er is een omleidingsroute, volg………
Yra aplinkelis, sekite ...
Links / Rechts
Kairė / dešinė
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Ar vežate pavojingas medžiagas ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Koks yra jūsų krovinio svoris ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Jūsų transporto priemonė yra per aukšta, prašome palaukti
		
tolimesnių nurodymų
Alstublieft / Dank u wel
Na štai / labai ačiū

pech

Ik heb een probleem met: rem / motor /
Turiu problemų dėl: stabdžių / variklio / pavarų dėžės /
versnellingsbak / lucht
aušinimo sistemos
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Ar iškvietėte avarinę kelių tarnybą ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Ar galite pats atlikti remonto darbus ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Kiek laiko tai truks?
Ik ga nu / later / na de drukte /
Dabar / vėliau / po piko valandų aš uždarysiu kelią !
de rijstrook afsluiten !
		
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Prašome palaukti su remonto darbais, kol duosiu jums
		
ženklą !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Ar nuvilkti jūsų transporto priemonę į saugią vietą ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ar galėtumėte lėtai važiuoti asfaltuotu kelkraščiu ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
Prašome važiuoti iki kitos degalinės / išvažiavimo /
pechhaven / vluchtstrook
gedimų remonto dirbtuvės / asfaltuoto kelkraščio
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Aš padėsiu / apsaugosiu jus
Verplaats uw voertuig naar ………..
Prašome patraukti savo transporto priemonę į ...
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Prašome išlipti, jūs galite saugiai pastovėti štai ten
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ? Prašome užsidėti šią liemenę, skirtą papildomam saugumui

ongeval

lt

Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

nulis

1

vienas

2

du

3

trys

Ar esate sužeistas / ar sergate ?
Kiek keleivių su jumis keliauja ?
Aš iškviečiau pagalbą, o būtent ...
Jūs privalote apsikeisti draudimo bendrovių duomenimis

4

keturi

5

penki

6

šeši

7

septyni

8

aštuoni

9

devyni

Litouws/lietuvių
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Esu gelbėjimo tarnybos darbuotojas, atsakingas
už kelių eismo saugumą
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Jūs privalote vadovautis mano nurodymais
Lees de zinnen die ik aanwijs
Prašome perskaityti sakinius, kuriuos aš rodau
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Galite atsakyti ženklais arba gestais

greitoji pagalba

policija

gaisrinė tarnyba

gydytojas

gelbėjimo tarnyba

ligoninė

pavojus

gedimas

remonto
dirbtuvė

degalinė

telefonas

tualetai

stovėjimo
aikštelė

darbo valandomis

viešbutis/motelis

restoranas

bankas/viza

įjunkite šviesas

automobilių
kamštis

avarija
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metras

taip
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laikas val./min
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dešimt
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penkiolika

20

dvidešimt
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penkiasdešimt
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vienas šimtas
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vienas tūkstantis

10000

dešimt tūkstančių

Litouws

n

algemeen
Goedendag / Tot ziens
God dag / På gjensyn
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Forstår du hva jeg mener ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Jeg forstår ikke hva du mener
Wat is er aan de hand ?
Hva har skjedd ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Her er det ikke trygt å stå. Du utsetter
en anderen in gevaar
deg selv og andre for fare
U kunt hier niet blijven staan
Du kan ikke stå her
U bent in overtreding
Du bryter regelverket
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Påbudt hvilepause for fartsskriver er ikke tillatt her
Ik laat u wegslepen
Jeg skal få deg tauet bort
U moet voor een sleepdienst betalen
Du må betale for borttauing
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Kjøretøyet inndras til du har ordnet med betaling
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Hvor skal du ?
Volg mij / de borden ……..
Følg meg / skiltene ……..
Er is een omleidingsroute, volg ………
Det er omkjøring, følg ………
Links / Rechts
Venstre / Høyre
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Frakter du farlige stoffer ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Hvor tung last har du ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Kjøretøyet er for høyt, vent på instruksjoner
Alstublieft / Dank u wel
Vær så god / Tusen takk

pech
Ik heb een probleem met: rem / motor /
Jeg har et problem med: bremsene / motoren /
versnellingsbak / lucht
girkassa / lufta
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Har du allerede tilkalt veitjenesten ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Kan du utføre reparasjonen selv ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Hvor lang tid trenger du ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
Jag skal stenge kjørefeltet nå / senere / etter rushet !
de rijstrook afsluiten !
		
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Vent med reparasjonen til jeg gir beskjed !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Skal jeg taue deg til et trygt sted ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Kan du kjøre i gangfart på veiskulderen ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
Fortsett til neste bensinstasjon / avkjørsel /
pechhaven / vluchtstrook
reparasjonslomme / veiskulder
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Jeg skal følge deg / sikre deg
Verplaats uw voertuig naar ………..
Flytt kjøretøet til ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Kom ut, du kan stå trygt der
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ? Vil du ta på deg denne vesten for din egen sikkerhet ?

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen
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Er du skadet / syk?
Hvor mange personer er dere ?
Jeg har tilkalt hjelp, nemlig …
Du må utveksle forsikringspapirer

4
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fem
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seks
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Noors/Norsk
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Jeg er bilberger, ansvarlig for sikkerhet
og trafikkflyt på veien
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Du må følge mine anvisninger
Lees de zinnen die ik aanwijs
Les de setningene jeg peker på
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Du kan svare ved å peke eller bruke tegn

Noors

ambulanse

politi

brannvesen

lege

bilberging

sykehus

farlige stoffer

uhell

reparasjonsmulighet

bensinpumpe

telefon

toaletter

parkering

hvilepause for
fartsskriver
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restaurant
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tenn lysene

kø

ulykke

M

JA

NEE

måler

ja

nei

tid timer/minutter

10
ti

15

femten

20
tjue

50

femti

100

hundre

1000
tusen

10000
titusen

