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بهترین کار این اســت که اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشید. از ترمز کردن خودداری کنید زیرا ضربه زدن به ترمز روی سطح لغزنده، 
چرخ ها را قفل می کند و باعث لغزش و سر خوردن بیشتر می شود. باید در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب خودرو سر می خورد )فرمان را 
به همان طرف بچرخانید( و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد، در جهت دلخواه خود حرکت کنید. خیلی آهسته روی ترمز فشار دهید تا 
از سرعت خودرو کاسته شود یا آرام روی گاز فشار دهید تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد. در این موارد نقش تجربه خیلی پررنگ تر از امکانات 
خودرو می تواند به شما در مدیریت شرایط بحرانی کمک کند. بنابراین اگر تازه فرمان هستید و تجربه رانندگی در جاده های بارانی را ندارید بهتر 

است موارد ایمنی را به خوبی رعایت کنید یا اگر مجبور به ادامه یا شروع سفر نیستید آن را به زمانی غیر از روزها و شب های بارانی موکول کنید.

هنگام سر خوردن 
چگونه خودرو را 

متوقف کنیم؟

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
اقدامـی  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـی اگر شـما 
آنجـا  حادثـه  وقـوع  موقـع 

نباشـید.

هنگام وقوع حوادث جاده ای چه کنیم؟
شهروند|جادههایایرانبحرانسازند.خودروهاییهم
هستندکهآنطورکهبایدایمنیالزمرابرایسرنشینان

فراهمنمیکنندودرنهایت،خطاهایانسانی،منجربهوقوع
حوادثناگوارمیشــود.امادراینبینمیتوانبارعایت

نکاتیازوقوعحوادثجادهایجلوگیرییادرصورتوقوع
حوادثبهخودیاافرادآســیبدیدهکمککرد؛نکاتیکه

رعایتکردنشانآنقدرهاهمسختبهنظرنمیرسد.برای
دانستنشانخواندناینصفحهراازدستندهید.

 قبل از آغاز ســفر، خودروی خود را بررســی و از کارکرد  
صحیح قسمت های مختلف وسیله نقلیه اطمینان حاصل 

کنید.
 فشار باد تایرهای خودرو را کنترل کنید. اختالف فشار 
باد تایرها کنترل خودرو را تحت  تأثیر قرار  می دهد و حتی 

باعث بروز حادثه می شود.
 اگر به هــر علت در جاده به ویــژه در بزرگراه  ها ناچار به 
توقف هستید، با قرار دادن عالیم ایمنی )مثلث شب رنگ( 

رانندگان دیگر را از حضور خود مطلع کنید.
 سیستم برق خودرو شامل سیم کشی ها، مدارهای برقی، 
فیوز و باتری باید مرتبا بازرسی و کنترل شود تا از سالم بودن 

کارکرد آنها مطمئن شوید.
 هنگام رانندگی از توجه به مسائل و افکاری که سبب بر 
هم      خوردن  تمرکز شما پشت فرمان می شود، خودداری و 

همه حواس خود را متوجه رانندگی کنید.
 برای حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی 
همواره با سرعت  مطمئنه رانندگی کنید. سرعت غیر مجاز 
یکی از عوامل اصلی ایجاد حوادث رانندگی و بروز صدمات 

جبران ناپذیر ناشی از آن است.
 رانندگی ایمن نیازمند احتیاط  زیــاد و رعایت اصول و 

قواعد صحیح در رانندگی است.
 برای توانایی در مهار و کنتــرل موقعیت های خطرناک 

خودرو، همواره فاصله  ایمن را با خودروی مقابل رعایت کنید.
 فراموش نکنید که هر عکس العملی از شما در رانندگی، 

مسئول جان سرنشینان وسیله نقلیه خواهد بود.

 پس از هر دو ســاعت رانندگی، از خودرو پیاده شوید و 
با انجام حرکات نرمشــی از بی حس شــدن اعضای بدن 

جلوگیری کنید.
 کمربند ایمنی را ببندید، زیرا وسیله کارآمدی است که 
نقش مهم آن در کاهش ضایعات نخاعی و آسیب های ناشی 

از حوادث رانندگی به اثبات رسیده است.
 قبل از حرکت کمربند ایمنی خود را ببندید و بستن آن 

را به همراهانتان یادآوری کنید.
 الزمه رانندگی ایمن انجام شایسته ترین و مطلوب ترین 
عکس العمل ها در برابر رفتارهای ناخوشایند دیگر رانندگان 

است.
 راننده ماهر باید به همه جوانب دید داشــته باشد و با 
کمک همه حواس خود رانندگی کند تا خطای دیدش کم 

شود.
 در شــرایط بیماری، اســترس، نگرانــی، عصبانیت و 
خواب آلودگی برای حفظ  جان خود و همراهانتان به هیچ 

عنوان رانندگی نکنید.
 هنگامی که قصد رانندگی داریــد، از مصرف داروهای 

آرام بخش و خواب آور خودداری کنید.
 در جاده های خلوت به شگردهایی که سارقان خودرو 

برای فریب شما به کار می برند، آگاه باشید.
 برای حفظ ایمنی خود و اعتــالی فرهنگ رانندگی، 
اصول و قوانین رانندگی را بدانید و به نحو شایســته به آن 

عمل کنید.
 تفاوت زمان رسیدن به مقصد با ســرعت غیر مجاز و 

ســرعت ایمن، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اســت؛ برای این 
فرصت زمانی ناچیز حق زندگی را از خود و دیگران نگیریم.

 شدت حوادث ناگوار رانندگی و خســارات ناشی از آن 
رابطه مستقیمی با سرعت غیر مجاز خودرو دارد.

 سرعت باالی خودرو، حرکات جانبی را تحت  تأثیر قرار 
می دهد )چرخ های عقب( و ســبب غیر قابل کنترل شدن 

خودرو می شود.
 توجه دقیق راننــده به نکات 
ایمنــی، حافــظ جــان خــود و 
سرنشــینان خودرو است. از انجام 
رفتارهای پر خطــر )نقض قوانین، 
سهل انگاری، خستگی، عدم تمرکز 
و خواب آلودگی، ســبقت بی جا، 
صحبــت و بحث با سرنشــینان، 
پاســخگویی بــه تلفن همــراه( 

خودداری کنید.
 رانندگــی کاری پرهیجــان، پرمخاطــره و غیر قابل 
پیش بینی اســت. اگر ســابقه بیماری قلبی دارید برای 
حفظ ایمنی و سالمت خود و دیگر همسفران، از رانندگی 

خودداری کنید.
 در رانندگی کمبود زمان را با افزایش ســرعت جبران 
کردن، روشی خطرناک، غیر اصولی و بی احتیاطی    بزرگ و 

جبران ناپذیری است.
 قدرت بینایی انسان در شب، یک ششــم روز است. از 
مهم ترین اصول اساسی در رانندگی، دقت در صحیح دیدن 

و دیده شدن است.
 برای آمادگی و حفظ ایمنی خود و عزیزانتان، خودروی 
خود را مجهز به »جعبه کمک های اولیه و کپسول اطفای 

حریق« کنید.
 نحوه صحیح خروج مصدوم از داخل خودرو را فرابگیرید 

و در مواقع حادثه به همان شیوه عمل کنید.
 در صورتی که می خواهید از ســرعت خود بکاهید، به 
آرامی از ترمزها اســتفاده کنید تا 
چراغ های ترمز روشن و رانندگان 
پشت سر، از کم شدن سرعت شما 

آگاه شوند.
 در صــورت مه آلود بودن جاده، 
چراغ های مه شکن خودرو را روشن 

و سرعت خود را کم کنید.
 اگر خودروی شما در برف  گیر 
 کرد، اصال گاز ندهیــد زیرا باعث 

عمیق تر شدن محل فرورفتگی چرخ  ها می شود.
 در هوای برفــی و بارانــی از ترمزکردن  های بی موقع و 

انحراف ناگهانی خودرو، خودداری کنید.
 هنگام رانندگی در شــب برای حفــظ ایمنی خود و 
خودروهایی که از روبه رو می آیند، از نور پایین استفاده کنید.

 در صورتی که به خودروها یا عابران اخطاری می دهید، 
عالیم باید واضــح و به موقع  باشــد تا وقــت کافی برای 

عکس العمل مناسب داشته باشند.
 مراقب باشید  که افتادن وسایلی مانند بطری آب، آچار، 

قفل فرمان و… زیر پای راننده یا زیر پــدال، باعث از کار 
افتادن ترمز خودرو نشود.

 ورود به شانه خاکی جاده با سرعت باال مساوی با انحراف 
و چپ شدن خودرو است.

 اگر بوی داغ شدن لنت ترمزها به مشام رسید، در جای 
امنی توقف  کنید تا به آرامی خنک شود.

 برای این که در سطوح لغزنده زیاد از ترمز استفاده نکنید، 
با سرعت مطمئنه حرکت کنید.

 در هوای مه آلود به چراغ هــای عقب خودروی جلویی 
اعتماد کامل نداشته باشید.

 فاصله مجاز و ایمن خودرو از دیگر وسایل نقلیه هنگام 
بارندگی، دو برابر فاصله آن در روزهای صاف و آفتابی است.

 در مســیر حرکت به تابلوهای هشداردهنده و خطوط 
وسط و کنار جاده توجه کنید.

 قبل از هر گونه تغییر مسیر یا ســرعت حتما از چراغ 
راهنما استفاده کنید.

 هنگام رســیدن به ورودی های شهر و روستا همیشه 
سرعت خودرو را کاهش دهید.

 به  جز در مواقع ضــروری، هنگام رانندگــی از نور باال 
استفاده نکنید، نور باالی خودروی شما بشدت قدرت دید 
راننده مقابل را کاهش می دهد و سبب تغییر مسیر، انحراف 

خودرو و برخورد ناگهانی می شود.
 در شــرایط خاص )تغییرات جوی نامناسب و تاریکی 
جاده ها( که شــما دید و احاطه کامل به اطــراف ندارید، با 

رعایت ایمنی دیگر خودروها از نور باال استفاده کنید.

اقدامات ایمنی قبل از وقوع حوادث جاده ای

  درصورتوقوعحادثهرانندگی،خونســردیخودرا
حفظکنیدوبااطالعرســانیدقیقاز11۲،11۵،110و1۲۵

درخواستکمککنید.
  برایآگاهیازوضعهوشیاریمصدوماوراصدابزنید

یابهآرامیتکاندهید.
  اقداماتاولیــهبرایکمکبهیکمصــدومارزیابی
وبررســیبرقراریتنفــسوضربانقلــبویودیگر
آسیبدیدگیهایاحتمالی)خونریزی،شکستگیو…(

است.
  مصدومدچارشکستگیعضوراابتدابااحتیاطتثبیت
موقعیتوبــاکمکآتلاندامآســیبدیدهرابیحرکت

کنید.
  جابهجاییغیراصولیمصدومســببایجادضایعات

جبرانناپذیری)قطعنخاع(برایویمیشود.
  بســتنکوالرگردنی)آتلگردنــی(دررانندگانوبه
مصدومانیکهدچاردرددرستونفقراتوگردنهستند،
توصیهمیشود)درصورتنداشتنکوالرگردنییکپتوی
مسافرتیرامحکملولهکنیدودردوطرفگردنویقرار

دهیدوازیکنفربخواهیددوطرفآنرانگهدارد(.
  هنگامکنترلخونریزیمصدومانحوادثبرایایمنی
وحفظسالمتخودازانتقالبیماریهایمسری،حتمااز

دستکشاستفادهکنید.

  اگرمصدومدچارخونریزیاســت،دستکشبپوشید،
یکپانســمانرویزخمبگذاریدواگرشیءخارجیدر
زخموجودندارد)خردهشیشــهو...(فشاردهید،عضو
راباالترازســطحقلبنگهدارید،مصدومرارویزمین
بخوابانیدوپاهایاوراکمیباالترازسطحبدنقراردادهو

زخمراباباندپانسمانکنید.
  ســرمصدومداخلخودرورابادودســتدرامتداد
گردنوســتونفقراتنگهدارید،ازدیگریبخواهیددو
عددپارچهیاپتویلولهشــدهرادردوطرفگردنوشانه

مصدومبگذارد.

اقدامات ایمنی پس از وقوع حوادث جاده ای
 نخســتیناقدامدربرخــوردباخــودرویتصادفی
خاموشکردنموتورخودرو،سنگچینکردناطرافچرخها،
گذاردندندهدرمخالفجهتشیب،کشیدنترمزدستیو

برداشتنسرباتریخودرواست.
 بالفاصلهعالیمهشــداردهندهرابرایرانندگانعبوری
برقرارکنیدو100مترقبلازمحلتصادف،جادهراسنگچین

کردهودیگررانندگانراازوضعموجودمطلعکنید.
 اگرخودرویشــمالیزخورد،بــدونترمزگرفتنپدال
گازرارهاکنیدوباخونســردیفرمــانرادرجهتحرکت
خودروبچرخانیدتاخودروبهطورمستقیمدرمسیرصحیح
قرارگیرد؛تازمانیکهخودروبهحالتمستقیمدرنیامده،از

دندهسنگینتراستفادهنکنید.
 چنانچهدرسطحجادهبنزین،روغن،گازوییلوموادلغزنده
ریختهشده،باریختنمقداریخاکیاشنرویجادهموقعیت

تصادفراایمنکنید.
 بههیچوجهمصدوممشکوکبهآسیبستونمهرههارا

جابهجانکنید.
 چنانچهموتورخودرودچارحریقشد،هیچگاهدِرکاپوت
جلوراکامالبازنکنید؛کاپوترابهاندازهورودشیلنگکپسول
اطفابازکردهوموادکپسولرابافشــارزیادبهطرفموتور

بپاشید.
 هیچگاهمصدومراقبلازتثبیتوضعیت،بیحرکتکردن

گردنواندامهایآسیبدیده،کنترلخونریزیو…ازخودرو
خارجنکنید؛مگربهضرورتیماننداحتمالانفجاریاخطرات

محیطیوپیرامونی.
 بههیچعنوانفرددچارمشــکلوحملهقلبیراواداربه
راهرفتننکنید)حتیچندقدم(؛هرحرکتیسببباالرفتن
فعالیتوفشاربهقلبمیشود،پشتصندلیرابکشیدواورا

پشتفرماندرحالتاستراحتقراردهید.
درصورتفرورفتگیفرمانبهقفســهســینهراننده،با
آزادسازیضامنوعقبکشیدنصندلینسبتبهآزادسازی

مصدوماقدامالزمراانجامدهید.

اقدامات ایمنی در حین  وقوع حوادث جاده ای 

درشرایطبیماری،استرس،
نگرانی،عصبانیتو

خوابآلودگیبرایحفظجان
خودوهمراهانتانبههیچعنوان

رانندگینکنید


