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آموختنی های رانندگی در برف در گفت وگو با رئیس اداره توان افزایی سازمان امداد و نجات 

  زمانی که فاصله، تا جایی که می توان کمک دریافت کرد، تا یک کیلومتر باشد و از وجود کمک مطمئن باشید، می توان 
خودرو را ترک کرد، اما در غیر این صورت نباید خودرو را ترک کرد، چرا که این کار خطرات بیشتری دارد

رانندگی هنگام برف و بوران کار ساده ای نیست، اما دانستن و رعایت چند نکته 
می تواند کار را تا اندازه ای راحت کند. به گفته رئیس اداره توان افزایی سازمان امداد و 
، یکی از سرفصل های اصلی در تدریس به امدادگران، رانندگی  نجات جمعیت هالل احمر
در شرایط سخت است، اما دانستن این امر تنها برای امدادگران ضروری نیست و برای 
عموم هم همین طور است، چرا که رانندگی در برف، باران و مه هر کدام تخصص خود را 

الزم دارد.

تجهیزاتی که در فصل سرما باید در خودرو داشته باشید
پور اکرام تأکید دارد راننده  ای که در فصل سرما می خواهد به سفر برود قبل از هر چیز 
باید تجهیزاتی همراه داشته باشد. بیل یا پارویی کوچک که جای کمی می گیرد، نخستین 
خ  چیزی است که راننده در فصل سرما باید در خودرو داشته باشد. همچنین زنجیر چر
 ، به همراه یک حلقه اضافه ابزاری است که نباید هیچ گاه آن را فراموش کرد. جعبه ابزار
خ با مشکل مواجه شد، بتوان با این ابزار  طناب نایلونی و سیم آهنی- که اگر زنجیر چر
مشکل را حل کرد- دیگر ابزار الزم است. در کنار اینها، همراه داشتن چراغ قوه، الستیک 
زاپاس سالم، تسمه پروانه، شلنگ بخاری، بست اضافه شلنگ، مایع شیشه شوی 
زمستانی، آب و ضد یخ، به همراه یک سری وسایل هشدار برای خطر نیز بسیار مهم 
است.به گفته او، نکته بسیار مهمی که نباید فراموش کرد این است که هنگام استفاده 
خ سرعت بیشتر از 50 کیلومتر در ساعت احتمال آسیب زدن به خودرو  از زنجیر چر
خ می بندید سرعتی بیشتر از 40 یا 50 کیلومتر  را زیاد می  کند، پس زمانی که زنجیر چر

 نداشته باشید.  توصیه های مهمی برای رانندگی در فصل سرما و برف وجود دارد، 
مانند اینکه بهترین حالت و ایمن ترین نکته آهسته رانندگی کردن است. پور اکرام بر 
این تأکید دارد و می گوید: »موارد متعددی وجود دارد که باید رعایت شود؛ راننده باید 

هوشیار باشد، چرا که سطح جاده یکسان نیست. چراغ های کوچک خودرو حتما باید 
روشن باشد. فاصله با خودرو جلویی در حالت عادی تعریف دارد اما در زمان برف باید 

دو برابر باشد.«

خ را فراموش نکنید استفاده از زنجیر چر
فراموش نکنید که رانندگی در برف و یخ شرایط خاص خود را دارد. در درجه اول باید 
خ و الستیک های یخ شکن استفاده کنید. اگر در برف زیاد متوقف  سعی کنید از زنجیر چر
شدید، با دنده یک حرکت نکنید؛ با دنده دو حرکت کنید و پا را به آرامی از روی کالچ بردارید تا 
از ُسر خوردن جلوگیری شود و خودرو به راحتی حرکت کند. همچنین اگر زمانی که در برف 
حرکت می کنید، سطح باد الستیک ها را کم کنید، احتمال ُسر خوردن کاهش می یابد. به 
گفته رئیس اداره توان افزایی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، زمانی که خودرو 
در برف و بوران متوقف می شود نکته ای که بسیار مهم است مدیریت سوخت است. 
راننده نمی تواند تشخیص دهد چه مدت بناست در برف متوقف بماند. زمانی که فاصله، 
تا جایی که می توان کمک دریافت کرد، تا یک کیلومتر باشد و از وجود کمک مطمئن 
باشید، می توان خودرو را ترک کرد، اما در غیر این صورت نباید خودرو را ترک کرد، چرا که این 
کار خطرات بیشتری دارد. او ادامه می دهد: »نکته بعدی داشتن تجهیزات است. داشتن 
پتو و وسایل گرمایشی در خودرو بسیار مهم است. وقتی در زمستان سفر می کنید باید 
پوششی به عنوان ذخیره همراه داشته باشید. اگر شرایط بحرانی ایجاد شود همین امر 
کمک بسیار بزرگی است. در کنار این امر، داشتن مواد خوراکی هم نکته مهمی است که 
نباید از آن غافل شد. در سازمان های امدادی زمانی که برای کمک به افراد مانده در برف 
می رویم پتو و مواد غذایی نخستین چیزهایی است که در اختیارشان قرار می دهیم و اگر 

خودشان از قبل اینها را همراه داشته باشند آسیب کمتری می بینند. 

]شهروند[  امدادگران هالل احمر هنوز درگیر سیل بودند که موج سرما بسیاری از آنان را درگیر امدادرسانی به مردمی کرد که در جاده ها گرفتار برف و سرما شده بودند. خودروهای 
زیادی در جاده های مختلف گرفتار برف شدند و بسیاری از آنها تجهیزات الزم را برای چنین شرایطی همراه نداشتند و همین، کار را بسیار سخت تر کرد. رانندگی در فصل سرما که 
برف و باران و حتی بهمن در آن کم نیست، کار ساده ای نیست و راننده ای که بناست در این فصل به جاده بزند قبل از هر چیز باید بیاموزد که چه چیزهایی همراه داشته باشد و 
در صورت وقوع هر حادثه ای چگونه رفتار کند. به همین مناسبت به سراغ محمد پور اکرام، رئیس اداره توان افزایی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر رفتیم و از او نکات 

ضروری رانندگی را در برف پرسیدیم. 

در برف سوخت خودرو را مدیریت کنیم

نکته بسیار مهمی که نباید 
فراموش کرد این است که 

هنگام استفاده از زنجیر 
خ سرعت بیشتر از 50  چر

کیلومتر در ساعت احتمال 
آسیب زدن به خودرو را زیاد 

می  کند، پس زمانی که زنجیر 
خ می بندید سرعتی  چر

بیشتر از 40 یا 50 کیلومتر 
نداشته باشید

سعید غالمحسینی/ شهروند

 امدادرسانی
 به ۱۰ هزار و ۳۰۰  آسیب دیده از برف و کوالک در ۲۳ استان

در  هالل احمر  جمعیت  »امدادگران  گفت:  امدادونجات  سازمان  عملیات  معاون 
روزهای پنجشنبه و جمعه به ۱0 هزار و ۳00 نفر آسیب دیده از شرایط جوی و اقلیمی در ۲۳ 

استان امدادرسانی کردند.«
حامد سجادی افزود: »در این بازه زمانی 5۹ نفر به مناطق امن منتقل شدند،  هزار و 
۶0۳نفر اسکان اضطراری یافتند و عملیات رهاسازی خودرو از برف و کوالک برای 40۳ دستگاه 
خودرو در ۱0۲ محور کوهستانی انجام شد.« او با اشاره به اینکه ۶۶5 امدادگر در قالب ۱۳۳ تیم 
در این عملیات خدمت رسانی کردند و ۶۲۹ تخته پتو بین آسیب دیدگان توزیع شد، گفت: 
»عملیات برف و کوالک در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، قم، کردستان، 
کرمان، اصفهان، ایالم، چهارمحال  و بختیاری، خراسان جنوبی و رضوی، زنجان، سمنان، 
قزوین، فارس، قم، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، مازندران، گیالن، مرکزی، یزد و 

همدان انجام شد.«

فرد دچار هیپوترمی مبتال به لرزش، رنگ پریدگی و افت دمای بدن می شود؛ همچنین 
فرد ممکن است دچار گیجی یا منگی شود. بسیاری از موارد سرمازدگی )هیپوترمی( در 
داخل فضای بسته به دلیل سردی محیط یا کمبود گرما اتفاق می افتد. در صورت وقوع آن 
فورا با شماره ۱۱5 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. بدن فرد مبتال 
را تدریجا گرم کنید، به او آرامش و اطمینان خاطر دهید و به وسیله پتو و نوشیدنی های گرم و 

مواد غذایی انرژی زا فرد را گرم کنید.

سواالت متداول سرمازدگی
سرمازدگی )هیپوترمی( چیست؟

هنگامی که دمای بدن فرد به دمایی پایین تر از دمای مورد نیاز برای انجام فعالیت و 
عملکرد بدن افت کند و متعاقب آن جریان خون در بدن به ویژه پوست کاهش یابد، فرد 
دچار سرمازدگی )هیپوترمی( شده است. بسیاری از موارد هیپوترمی در داخل فضای بسته 
به دلیل سردی محیط یا کمبود گرما اتفاق می افتد، در حالی  که در محیط های گرم نیز امکان 

ابتال به هیپوترمی وجود دارد.
عالیم و نشانه های سرمازدگی )هیپوترمی( چیست؟

است.  هیپوترمی  بیماری  به  ابتال  نشانه های  از  بدن  سردی  و  رنگ پریدگی  لرزش، 
همچنین امکان بروز سردرگمی و لرزش به دلیل افت دمای بدن در فرد مبتال وجود دارد. 

میزان تنفس کاهش یافته و دمای بدن از ۳5 درجه سیلسیوس پایین تر خواهد رفت.
چه نوشیدنی ها و خوراکی هایی می توان به فرد مبتال به هیپوترمی داد؟

بیمار می تواند از نوشیدنی هایی چون سوپ یا  هات چاکلت یا هر مایع گرم دیگر بدون 
الکل یا کافئین در صورت هوشیاربودن مصرف کند.

در صورت نداشتن پتو چه کار باید کرد؟
از دیگر لباس ها، روانداز یا حوله برای گرم کردن بیمار باید استفاده شود.

در صورتی که بیمار در فضای باز باشد، چه کار باید کرد؟
در این صورت بیمار را به فضای بسته ببرید و لباس های خیس او را با لباس های خشک 

عوض کنید. می توانید با پیچیدن ورق های نایلونی، روزنامه یا مقوا بیمار را گرم کنید.
یخ زدگی چیست؟

یخ زدگی معموال برای انگشتان دست و پا در سرمای شدید ایجاد می شود و نسبت 
به هیپوترمی کمتر اتفاق می افتد. انگشتان دست و پا یا دست ها و پاها رنگ پریده یا کبود 
شده و بی حس می شوند. تا رسیدن کمک به آرامی انگشتان را با آب گرم بشویید. در 
 صورتی که امکان یخ زدگی مجدد وجود داشته باشد از گرم کردن و بازکردن یخ عضو یخ زده 

خودداری کنید.

کمک های اولیه در صورت وقوع شوک
با توجه به موارد زیر می توان تشخیص داد که آیا فرد دچار شوک شده است یا نه:   

بیقراری و زودرنجی، تهوع یا استفراغ، خواب آلودگی، گیجی یا از دست رفتن هشیاری؛ 
رنگ پریدگی، احساس سردی، پوست مرطوب

ممکن است در ناخن ها یا لب های بیمار لکه های آبی رنگ ظاهر شود، بیمار تند تند 
نفس بکشد یا نبضش تند بزند.
بیمار را روی زمین بخوابانید.

ممکن است از شرایط بیمار مطمئن نباشید.
مراقب خونریزی های خارجی باشید.

بیمار را از سرما و گرمای شدید محافظت کنید.
به بیمار نوشیدنی یا خوردنی ندهید.

تنها به او آرامش خاطر دهید تا عوامل اورژانس اقدامات الزم را انجام دهند.
با شماره   ۱۱5 تماس بگیرید.

ع آن چه باید کرد؟  سرمازدگی چیست و بعد از وقو

خبر

بدانیم

اگــر  کســی در شــرایط کــوالک در داخــل خودرو محبــوس شــود، رعایت  توصیه های 
زیــر ضــروری اســت:  در گوشــه ای توقــف کنــد.|  چراغ های خطر را روشــن کند.| پرچم 
وضــع اضطــراری را از طریــق آنتــن رادیــو یــا شیشــه خــودرو آویــزان کنــد.| در جایــی 
ــن  ــد.| در چنی ــاد باش ــات زی ــروه نج ــط گ ــدن  توس ــال پیداش ــه  احتم ــد ک ــف کن توق
شــرایطی  نبایــد اقــدام بــه پیــاده روی کنــد،  مگــر آنکــه در آن حوالــی ســاختمانی پیــدا 
کنــد کــه امــکان پنــاه گرفتــن وجــود داشــته باشــد.| بــارش بــرف  باعــث ایجــاد خطــا 
در تشــخیص میــزان مســافت و فاصلــه می شــود. یــک ســاختمان ممکــن اســت 
نزدیــک بــه نظــر برســد، امــا در شــرایط بــارش بــرف ســنگین رســیدن بــه آنجــا کار 
آســانی نیســت.| بــرای گــرم نگه داشــتن داخــل خــودرو الزم اســت در هــر ســاعت 
۱0دقیقــه موتــور و بخــاری آن را روشــن کنــد. وقتــی موتــور خــودرو روشــن اســت، 
دریچــه ای کــه بــه ســمت باالســت، بــرای تهویــه هــوا و ورود و خروج باز کنــد، این کار 
مانــع از مســمومیت بــا گاز مونواکســیدکربن خواهــد شــد.| هــر چنــد وقــت یک بــار 

بــرف موجــود در لولــه اگــزوز را پــاک کنــد.| بــرای گــرم نگه داشــتن بــدن نرمــش کنــد ، 
ــق کاری  ــرای عای ــرد ب ــیار س ــوای بس ــد.| در ه ــته نکن ــد خس ــش از ح ــود را بی ــا خ ام
می توانــد از نقشــه راه هــا ، روپــوش صندلی هــا وکــف پــوش خــودرو اســتفاده کنــد .| 
اگــر چنــد نفــر باشــند بــه همدیگــر تکیــه زده و از کــت  و پالتــو به عنــوان روانــداز 
اســتفاده کننــد.| بــه نوبــت بخوابنــد. همــواره بایــد یــک نفــر بیــدار باشــد تــا بــه گــروه 
نجــات عالمــت بدهــد.| مایعــات بنوشــد تــا دچــار کم آبی نشــود.| مواظب باشــد که 
باتــری خــودرو از کار نیفتــد. میــان شــارژ و مصــرف انــرژی الکتریکــی تعــادل برقــرار 
باشــد )اســتفاده از چراغ هــا ، گرمایــش و رادیــو(.| در شــب ، چــراغ داخــل خــودرو را 
روشــن کنــد  تــا امدادگــران و گــروه نجــات بتواننــد  او را ببیننــد.| اگــر کســی در جایــی 
دور گرفتــار شــده اســت، می توانــد بــا اســتفاده از ســنگ یــا شــاخه درختــان کلماتی 
نظیــر کمــک یــا SOS را بــا حــروف بــزرگ روی بــرف بنویســد تــا توجــه امدادگــران و 

گــروه نجــات را از داخــل بالگــرد یــا هواپیمــای جســت وجو جلــب کنــد.

توصیه های ضروری هنگام حبس در خودرو


