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پس از تصادف مصدوم را از سه جهت 1ـ باز بودن راه هوایی 2ـ نفس کشیدن 3ـ خونریزی کنترل کنید.
زیرا اگر مصدوم زنده است اما راه هوایی وی بسته باشد، دچار خفگی می شود.

همچنین ممکن است مصدوم نبض داشته باشد اما تنفس نداشته باشد و نداشتن تنفس باعث مرگ 
مصدوم شود. و اگر مصدوم خونریزی شدیدی داشته باشــد دچار شوک شده و احتماال منجر به مرگ 
می شود. اگر عضو قطع شده ای از مصدوم دیدید بالفاصله آن را در پالستیک فریزر یا هر پالستیک تمیز 

دیگر گذاشته و داخل کلمن یخ قرار دهید.

 رسیدگی
 به مصدومان 

تصادف

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدی اسـت.

اگرهنگامرانندگی،ناگهانالســتیکخودروترکیدیاپنچرشــدبهنکاتزیر
توجهکنید:

 فرمان را محکم نگه دارید و آهسته ترمز کنید تا چرخ های خودرو قفل نشود. به حرکت خود در 
جاده ادامه دهید تا متوقف شوید. هیچ گاه دستان خود را از داخل فرمان عبور ندهید تا چرخ فرمان 
را نگه دارید؛ زیرا ممکن است با حرکت خودرو به چپ و راست، دستان شما در داخل چرخ فرمان 

گیر کند و مصدوم شوید.
 اگر در مســیر ترافیک توقف کرده اید، با روشــن کردن چراغ های اعالم خطــر، ترافیک را 

کنترل کنید.
 هنگام توقف، به پشت سر خود توجه داشته باشید.

 به محض توقف وسیله نقلیه، باید چند مانع در کنار منطقه قرار دهید )مثلث احتیاط، سنگ و ...(.
  هرگاه پنچری خودرو در پیچ جاده روی دهد، باید نقطه شروع پیچ جاده را به عنوان مرز خطر در 
نظر گرفت و موانع را در کنار منطقه قرار داد. با  این وضعیت وســایل نقلیه در حال تردد، قبل از 
رســیدن به پیچ جاده فرصت خواهند داشت که ســرعت خود را کاهش داده و نسبت به تغییر 

مسیرشان اقدام کنند.

هنگام تصادف های اتوبوسی چه باید کرد؟

به علت تصادفات زیاد اتوبوس ها و مسافران در جاده ها، بهتر دیدیم در یک بخش مجزا 
فرآیند خودنجاتی و دیگرنجاتی در تصادفات اتوبوس های مسافربری را مختصرا توضیح 
دهیم. اگر شما مسافر یکی از اتوبوس های مسافربری بین شهری هستید یا شاهد تصادف 
یک دستگاه اتوبوس بودید، اقدامات و فعالیت های خودنجاتی و دیگرنجاتی را با توجه به 

مباحث قبل انجام دهید، اما تفاوت هایی در کمک رسانی حین و بعد حادثه دیده می شود 
که به شرح ذیل می آید.

1 بی حرکت و ثابت کردن اتوبوس تصادفی  
به علت این که اتوبوس ها دارای کیسه های پنوماتیک هستند، برای بی حرکت کردن کل 

اتوبوس باید زیر بدنه و شاسی اتوبوس را با الوار، چوب یا سنگ ثابت کرد.
اگر داخل اتوبوس هستید همه را دعوت به آرامش کرده، یکی از چکش های اضطراری را 
بردارید، شیشه ای امن پیدا کرده، آن را بشکنید، به سرعت خارج شده و فرآیند تثبیت و 
امن کردن محیط تصادف و اتوبوس و سپس اقدامات رهاسازی مصدومان را انجام دهید، 
بدین ترتیب که از خودروهای عبوری درخواست کمک کرده و اقدامات بعدی را انجام 

دهید.
دستیابی به مصدومان و محبوسان داخل اتوبوس   2

به دلیل ارتفاع زیاد اتوبوس و قرار داشتن شیشه ها در قسمت باالیی، دسترسی به داخل 
اتوبوس کمی دشــوار است، به همین منظور در صورت عدم دسترســی از در ها  باید از 

شیشه ها به داخل اتوبوس ورود پیدا کرد.
همه مسافران و مصدومان احتمالی را به یک نقطه امن انتقال داده و منتظر  3

تیم های امداد و نجات بمانید.
نکته: 

قابل توجه است که بالفاصله بعد از تصادف نخستین کار تماس با تیم های امدادی است.

ترکیدن یا پنچر شدن الستیک خودرو هنگام رانندگی

نکته پایانی:
یادتان باشد، بزرگترین حوادث رانندگی، ممکن است در اثر کوچک ترین بی احتیاطی ها اتفاق 

بیفتند؛ با رعایت نکات ایمنی از خود و خانواده تان در برابر خطر حفاظت کنید. 

عیب و نقص ترمز
بد کار کردن ترمز یکی از مهمترین مشکالتی است که ممکن است برای یک راننده خودرو 

اتفاق بیفتد در صورتی که اشکالی در سیستم خودرو به وجود آمد:
ـ به سرعت خودرو را متوقف کنید.

ـ سعی کنید که با خودرو دارای اشکال در سیستم ترمز ادامه مسیر ندهید.
ـ سایر اقدامات در قسمت »از دست دادن کنترل فرمان« را رعایت کنید.

از دست دادن کنترل فرمان
به ندرت ممکن اســت فرمان خودرو از کنترل راننده خارج شود. در این حالت ممکن است 
مشکالت فنی و مکانیکی در سیستم فرمان موجود باشد. اگر ناگهان کنترل فرمان را از دست 

دادید:
ـ حتی االمکان و به سرعت خودرو را متوقف کنید.

ـ چراغ های وضعیت اعالم خطر را روشن کرده، ترافیک را کنترل کنید.
ـ هنگام توقف، به پشت سر خود توجه داشته باشید.

ـ مانع گذاری را برای جلوگیری از ایجاد هرگونه حادثه دیگر انجام دهید.

 در آغاز بارش باران، قطرات باران با گرد و خاک و آثار باقیمانده از الستیک و روغن 
وسایل نقلیه در سطح جاده ترکیب شده، ســطح لغزنده و نامرئی را به وجود می آورد 
که احتمال ُســر خوردن خودرو را افزایش می دهد، بنابراین با شروع بارش باران، از 
سرعت خود بکاهید و تا هنگامی که آب در ســطح جاده جاری نشده، این سرعت را 

حفظ کنید.
  در شروع بارندگی به لغزندگی جاده ها و راه ها توجه کنید.

  هرچند دفعه که می توانید آینه ها و چراغ های جلوی خودروی خود را پاک کنید تا 
دید بهتری داشته باشید.

  با سرعت یکنواخت حرکت کنید و در پیچ ها، از سرعت خود بکاهید. برای کاهش 

سرعت، از ترمز ناگهانی و برداشتن پا از روی پدال گاز بپرهیزید.
  از جایی که آب عمق کمتری دارد، حرکت کنید.

  هنگامی که آب زیادی در سطح خیابان جمع شــده است، چنانچه با سرعت زیاد 
وارد آن شوید، آب بین جاده و الســتیک قرار می گیرد و اصطکاک خودرو با جاده را 

خیلی کم می کند. در این حالت خودروی شما روی قشری از آب حرکت می کند.
  اگر مجبور شدید در مســیری که عمق آب زیاد است، حرکت کنید، به آهستگی 

رانندگی کنید. مراقب باشید آب به قسمت های داخلی موتور پاشیده نشود.
 در سطوح لغزنده و هنگامی که سرعت خودرو زیاد است، از تغییر دنده )از سبک به 

سنگین( خودداری کنید.

آنچه باید همیشه هنگام رانندگی 
رعایت کنیم 

 بی گدار
 به جاده نزنیم

رانندگی در باران

اغلبســوانحجادهایدرشــباتفاقمیافتد.
رانندگیدرتاریکیشبهنراستوریزهکاریهای
فراوانیداردکهمهمترینآندیدنودیدهشــدن
است.قدرتبیناییانساندرشب،یکششمروز
استوتماماشیافقطبهدورنگسیاهوخاکستری
دیدهمیشوند.فاصلهوســرعتنیزهنگامشب
بهخوبیتشخیصدادهنمیشودوحوزهدیدراننده
بهمحدودهایمنحصرمیشودکهباچراغهاروشن
شدهاست.ازطرفدیگر،استفادهازنورباالقدرت
دیدرانندگانیراکهازروبهرومیآیندرابشــدت
کاهشمیدهدودرنتیجهقادربهتشخیصواضح
وضعیتمقابلخودنیستندوموجبتغییرمسیرو

انحرافرانندگانمقابلوبروزحادثهمیشود.
درزیربهنکاتیبرایایمنیرانندگیدرشباشاره

میشود:
برایرانندگیدرشــب،شیشههایخودرورابا
دســتمالنرمکامالتمیزکنید.دستمالزبرروی
شیشههاخطوطبســیارریزیمیاندازدکهشما

نمیبینیدوبهتدریجمیداندیدشماکممیشود.
پاکبودنشیشــهعقبوشیشههایبغلهم
دارایاهمیتاســت،زیراوسایلنقلیهایراکهاز
پشتســروطرفینشــماعبورمیکنند،بهتر

میبینید.
ازســالمبودنوتنظیمچراغهایوسیلهنقلیه
مطمئنشویدوباســرعتحدود15تا20کیلومتر

کمترازروزحرکتکنید.
چراغهایبزرگخودروشمانبایدقدرتیبیشاز

75هزارشمعداشتهباشد.
ـچراغهایخودرورامرتبتمیزکنید.کاسهداخلی
چراغکههماننورافکناستونیزشیشهبیرونیآن

بایدتمیزباشد.
شیشههایکدر،ناصافوخشدارنورچراغراتا
نصفکاهشمیدهد.ســعیکنیدکهچراغهای

عقب،چراغهایخطروراهنماقابلدیدنباشد.
مراقبخوبکارکردنبرفپاککنهایخودرو

باشید.همیشهمنبعآبآنپرباشد.
مطمئنشویدکهلولهاگزوزخودروشماسوراخ
نیســت،زیراگازخطرناکمونواکسیدکربنکهاز
سیستماگزوزخارجمیشود،مستقیماواردخودرو
شده،شــمارابهخوابآلودگیوسرگیجهمبتال

خواهدکرد.
ازسالمبودنترمزهایخودرواطمینانحاصل

کنید.
اگرمیدانیدکهشبهادررانندگیدچارزحمت

میشوید،بهچشمپزشکمراجعهکنید.
بهعالیمراهنماییورانندگیازجملهخطکشیها،

تابلوهاوچراغهایراهنماییتوجهکاملداشــته
باشید.

بهخاطرداشتهباشیداگرباسرعت40کیلومتردر
ساعتبرانید،تافاصله150متریراخواهیددید،اما
وقتیسرعتخودروشمابه60کیلومتردرساعت

رسید،اینفاصلهبه100مترکاهشمییابد.
هیچگاهبهطورمستقیمبهنورمقابلنگاهنکنید،
زیرابهمدت7ثانیهکوریموقتبهشــمادست
میدهدواینبدانمعناستکهاگرسرعتخودروی
شما60کیلومتردرســاعتباشددرهمینمدت

حدود116متربدوندیدبهجلورفتهاید.
هنگامنزدیکشدنخودروازمقابل،ازنورپایین

استفادهکنید.
اگــرهنگامرانندگیاحســاسخســتگیو
خوابآلودگیبهشمادستداد،بالفاصلهکنارجاده

توقفواستراحتکنید.
بهیکنقطهخیرهنشویدودایماچشمهایتانرا

حرکتدهید.
هرگزبهنورباالیخودروهایمقابلخیرهنشوید.
حاشیهسمتراستیاخطسفیدوسطجادهرانگاه

کنید.
پسازتاریکشــدنهوا،استفادهازچراغهای
راهنماهنگامتغییرخطعبوروگردشهاضروریتر

است.
اگرسیگاریهستید،کمترازروزسیگاربکشید،
زیرادودسیگارشیشهجلوراتیرهوتارمیکندو

خطایدیدراباالمیبرد.
ازآنجاییکهنمیتوانیدســرعتخودروهای
جلوییراتشخیصدهید،بهسرعتسنجخودرو
خودنگاهکنیدوسرعتآنهاراتشخیصدهید،آنگاه

سبقتبگیرید.
وقتیازپیچهاوتپههاعبورمیکنید،متوجهنوری
کهازطرفمقابلرویســیمهاوسایراشیاافتاده

است،باشید.
درصورتلزوم،درپارکینگحاشیهیاشانهخاکی

جادهتوقفکنید.
چنانچهمسیریکهازآنعبورمیکنیدنورکافی
ندارد،مراقبعابرانیکهلباستیرهپوشــیدهاند،

باشید.
هنگامیکهدرجهتمخالف،خودروییازفاصله
150متریبهشمانزدیکمیشودیاخودروجلویی
کمتراز150مترباشــمافاصلهدارد،ازنورپایین
استفادهکنید،زیراحرکتبانورباالسببخیرگی
چشمرانندگانمقابلمیشود،همچنینانعکاسنور
ازآینهداخلیوسپرفلزیخودروجلویی،چشمشما

رامیآزارد.

رانندگی در شب

نکته :  
ایمنی حرف اول در این اقدامات را می زند، پس بدون امن کردن محیط یا اطفای حریق احتمالی اقدام به ورود و کمک رسانی نکنید.

بعد از این که راه ورود را پیدا کردید، با ابزاری مسیر خود را برای ورود باز کنید، اگر شیشه اتوبوس را می شکنید به مسافران داخل هشدار دهید که از مسیر 
پرتاب شیشه دور شوند یا از چسب برای پرتاب کمتر خرده شیشه ها استفاده کنید.

پس از شکستن شیشه روی پنجره؛ پتو، لباس یا برزنت خودروهای دیگر رابیندازید.
با احتیاط کامل به اتوبوس ورود پیدا کرده و افرادی را که توانایی حرکت دارند به بیرون از اتوبوس فرا بخوانید و بلند اعالم کنید که هر کسی می تواند بلند شود و 

به تنهایی یا به کمک دیگری حرکت و  اقدام به خروج کند.
به علت ترس و استرس مسافران و مصدومان ممکن است همه به طرف خروجی هجوم بیاورند، پس بهتر است آنها را دعوت به آرامش کرده یا بدون صدا زدن، 

خودتان اقدام به خارج کردن افراد به ترتیب اولویت کنید. )اولویت به ترتیب با کودکان، سالمندان و زنان است.(
اگر می توانید فهرستی از مسافران تهیه کنید و همراهان مفقودشده یا مصدوم را یادداشت کنید که با رسیدن نیروی انتظامی یا هالل احمر به آنها تحویل دهید.


