ABY NIE POTRĄCIŁ CIĘ SAMOCHÓD
PRZESTRZEGAJ KILKU PROSTYCH ZASAD
– Przekraczaj jezdnię tylko w dozwolonych miejscach.
– Wychodząc na jezdnię pamiętaj, że żaden pojazd nie jest w stanie zatrzymać się
w miejscu.
– Jeśli to możliwe, wybieraj miejsca zawsze dobrze oświetlone i wyposażone
w sygnalizację świetlną.
– Zawsze możesz zwrócić się o pomoc do innych osób, aby bezpiecznie przejść.
– Poruszając się po drodze, zawsze korzystaj z chodników, zaś w przypadku
ich braku poruszaj się poboczem po lewej stronie drogi. Dzięki temu zobaczysz
każdy nadjeżdżający samochód a w sytuacji zagrożenia, będziesz mógł
odpowiednio zareagować.

WAŻNYM CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
SĄ ELEMENTY ODBLASKOWE
W nocy przy złej pogodzie pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości
około 20-30 metrów, jeśli ma na sobie jasne ubranie – z 50 metrów, jeżeli ma na sobie elementy odblaskowe –
z odległości co najmniej 150 metrów, a nawet większej!

prędkość pojazdu:
50 km/h

30 m
1,2 s

150 m
7s

Okres jesienny i zimowy to pora, kiedy problem widoczności pieszych staje się jednym z ważniejszych czynników
mających wpływ na występowanie wypadków z ich udziałem. Każde wtargnięcie na jezdnię w takich warunkach może
spowodować wypadek.
Optymalnym i najlepszym rozwiązaniem jest noszenie przez pieszych specjalnych elementów odblaskowych
w postaci kamizelek, smyczy lub opasek naramiennych. Jednak, jeśli jest to możliwe, warto pamiętać o zasadzie, że
im jaśniejszy jest kolor ubrania osoby poruszającej się poboczem lub przechodzącej przez przejście, tym większe są
szanse na jej bezpieczny powrót do domu.

PAMIĘTAJ!
Minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/h wynosi około 30 metrów, a przy prędkości 100 km/h – 80 metrów. Ponadto samochód poruszający się z prędkością 50 km/h przejeżdża w ciągu 1 sekundy
aż 14 metrów – to jest długość trzech zaparkowanych samochodów.

ALKOHOL, KIEROWCA I PRAWO
Alkohol spożywany w piwie, wódce, winie, to rozcieńczony związek chemiczny zwany alkoholem etylowym, inaczej
etanolem.
Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to szczególnie groźne dla
kierującego pojazdem.
Picie alkoholu przez kierowcę uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodem:
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pogarsza kondycję ruchów
powoduje trudności w wykonywaniu jednej bądź kilku czynności jednocześnie,
zmniejsza szybkość reakcji,
wydłuża czas reakcji (np. hamowania) w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa,
powoduje pogorszenie wzroku,
pojawia się problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł, znaków pieszych i innych przeszkód,
ogranicza pole widzenia; zawęża je od kąta 180º do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu
nadjeżdżającego z bocznej drogi,
– powoduje błędną ocenę odległości i szybkości,
– samochód, pas jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej, niż są w rzeczywistości.

KIEROWCO, JEDZIESZ – NIE PIJ!!!
Zaburzenia powodowane przez alkohol w organizmie kierowcy w zależności od poziomu alkoholu we krwi:
– 0,1‰ rozproszona uwaga
– 0,2‰ dłuższe spostrzeganie
– 0,3‰ drobne zaburzenia równowagi i koordynacji; gorsze spostrzeganie przedmiotów w oddali, obniżona
zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła
– 0,4‰ opóźnienie reakcji, zmniejszona sprawność motoryczna, wydłużenie adaptacji oka do ciemności
– 0,5‰ zmniejszenie zdolności rozpoznania sytuacji, pobudliwość, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
pogorszenie ostrości widzenia i oceny odległości
– 0,6‰ błędna ocena własnych możliwości, znaczne obniżenie samokontroli i koncentracji, nadmierna pobudliwość
– 0,8‰ zdecydowane osłabienie koordynacji mięśniowej i zdolności prowadzenia pojazdu
– 1-2‰ zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej i pamięci, brawura,
opóźnienie czasu reakcji
– 2-3‰ zaburzenia mowy, wzmożona senność, obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania i poruszania się
– 3-4‰ spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury, osłabienie lub zanik funkcji fizjologicznych, duże prawdopodobieństwo utraty przytomności
– powyżej 4‰ śpiączka, zatrzymanie oddychania i akcji serca.

Bardzo przybliżona metoda samookreślenia momentu, w którym można zasiąść za kierownicą opiera się na liczeniu
porcji standardowych, czyli ilości napojów alkoholowych, które zawierają 10 gramów czystego alkoholu, np.:

Powyższe wartości dotyczą wagowego stężenia procentowego. Ponieważ zawartość alkoholu w napojach podaje
się zazwyczaj w procentach objętościowych, powyższe ilości napojów zawierają typowo 8 g alkoholu etylowego.
Szybkość rozkładu alkoholu u mężczyzn wynosi 10-12 g/h, u kobiet 8-10 g/h. Przyjmując wartość średnią, czyli 10 g,
można założyć, że w ciągu jednej godziny wątroba spala jedną porcję standardową.
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UPRAWNIENIA KIERUJĄCEGO DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI
Jeśli znajdziesz się na miejscu zdarzenia (wypadku, pożaru itp.), a nie ma służb ratowniczych, zgodnie z prawem,
masz OBOWIĄZEK udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanym. Jeśli nie ma na miejscu osoby zdecydowanej i kompetentnej, która z racji np. zajmowanego stanowiska „dowodzi” akcją, z chwilą przystąpienia do działania
możesz przejąć kierowanie akcją. Stajesz się KIERUJĄCYM DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI. Pamiętaj, że wszystkie
decyzje i polecenia kierującego są NIEPODWAŻALNE i OSTATECZNE!, a wszyscy bez wyjątku MAJĄ OBOWIĄZEK im
się podporządkować!

Jako kierujący działaniami ratowniczymi MASZ PRAWO:
– zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
– wstrzymać ruch drogowy,
– wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich,
– przejąć w użytkowanie na czas określony sprzęt (np. środki transportu) podstawa prawna – Kodeks
cywilny art. 142 § 1i 2,
– żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, podmiotów prawnych oraz osób fizycznych.
Jako kierujący masz obowiązek powiadomić służby profesjonalne oraz zabezpieczyć miejsce wypadku (osobiście
lub wydając odpowiednie polecenia). Stajesz się odpowiedzialny za przebieg działań ratowniczych oraz osoby będące
na miejscu i w pobliżu zdarzenia, niezależnie od tego, czy Ci pomagają, wykonują Twoje polecenia, czy są tylko przypadkowymi „gapiami”.

PAMIĘTAJMY!
Mając do czynienia z ofiarami wypadku komunikacyjnego zawsze i przede wszystkim bierzemy pod uwagę możliwość urazu kręgosłupa. Dlatego, jeśli tylko jest to możliwe, stan poszkodowanych oceniamy bez wyjmowania ich
z pojazdu. Jeśli oddech i akcja serca są zachowane, z wyjęciem ich czekamy na przyjazd karetki, ograniczając się do
obserwacji, ewentualnego uspokajania i rozmowy z ofiarami, (jeśli są przytomne). Z tego samego powodu unikamy
układania poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej. Podstawową zasadą jest niedopuszczenie do zginania lub
skręcania kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym.

POTRĄCENIA, WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE
Większość osób często myli wypadek, kolizję i potrącenie, nieświadomie wprowadzając w błąd Policję czy Pogotowie Ratunkowe.
Ze słowem „potrącenie” nikt nie powinien mieć problemu. Potrącenie jest wtedy, gdy pojazd uderza pieszego.
„Kolizja” to zdarzenie gdy dwa lub więcej pojazdów ulega uszkodzeniu i nie ma osób rannych.
„Wypadek” ma miejsce, gdy w „spotkaniu” pojazdów są osoby ranne lub zabite.
Przy potrąceniu i wypadku należy koniecznie powiadomić Policję i Pogotowie oraz udzielić pomocy ofiarom. Nie
wolno zmieniać ustawienia pojazdów, zbierać z jezdni szkła, kawałków zderzaków itp. Dobrze jest zaznaczyć np. kamieniem czy patykiem początek śladów hamowania itp. lub zrobić zdjęcie. Będąc świadkiem takiego zdarzenia należy
poczekać na przyjazd Policji.
Przy kolizji należy bezwzględnie usunąć uszkodzone pojazdy aby nie stwarzały zagrożenia i nie tamowały ruchu. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na powstałe uszkodzenia, należy koniecznie zabezpieczyć
to miejsce trójkątem ostrzegawczym, włączeniem świateł awaryjnych itp. Jeśli tego nie zrobimy Policja ma
prawo (i powinna) „wlepić” mandat za utrudnianie ruchu. Nie ma obowiązku wzywania Policji, ale... Jeżeli kierowcy dojdą do porozumienia czyja jest wina, to należy spisać oświadczenie, w którym zawarte będą dane samochodów, kierowców, numery polis ubezpieczeniowych, opis zdarzenia i uszkodzeń. Oświadczenie muszą
podpisać kierowcy biorący udział w kolizji. Dobrze jest zapisać też dane świadków zdarzenia. To powinno wystarczyć. Jednocześnie należy pamiętać, że oświadczenie takie nie będzie miało żadnej wartości, gdy jeden
z uczestników (najczęściej sprawca) zmieni zdanie co do przebiegu zajścia po napisaniu oświadczenia,
wyprze się swojej winy (stwierdzając np., że oświadczenie podpisał w dużym stresie) etc. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. Ponadto, jak uczy doświadczenie,
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dbająca o swoje finanse firma ubezpieczeniowa często kwestionuje prawdziwość oświadczenia. W takim przypadku poszkodowany może mieć duży problem z odzyskaniem pieniędzy nawet jeśli w końcu udowodni swoją rację,
a odwołania przyniosą skutek. Dlatego dobrze jest mimo wszystko wezwać Policję, której protokołu żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie kwestionować. Co prawda zazwyczaj trzeba długo czekać na przyjazd Policji i winny
zapłaci mandat, ale w końcowym efekcie może nam to oszczędzić wiele czasu i kłopotów.
Jeśli jesteś świadkiem kolizji lub wypadku na drodze, a nie ma Policji, Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej
zatrzymaj się i zobacz co się stało. Jeżeli są służby profesjonalne, nie zatrzymuj się (chyba, że Cię zatrzymają), nie
blokuj ruchu, nie rób zbiegowiska. To bardzo przeszkadza! Pamiętaj, często tu gdzie jest wypadek, przez ciekawość
kierowców dochodzi do następnego. Jeśli nie ma służb ratowniczych,w miarę swoich umiejętności i możliwości
udziel pomocy poszkodowanym. Pamiętaj! Wszystko co robisz rób tak, aby NIE ZASZKODZIĆ! Pamiętaj, że w chwili
wyjmowania rannych z samochodu, jeśli zrobiszto nieumiejętnie, możesz bardzo łatwo doprowadzić do większych
urazów, np. złamania kręgosłupa szyjnego! Dlatego jeżeli nie wiesz jak należy wyjmować rannych z samochodu,
nie wyjmuj ich, chyba że musisz (brak oddechu, pali się samochód). Aby udzielić skutecznej pomocy po pierwsze
WYŁĄCZ ZAPŁON w uszkodzonych samochodach oraz ZABEZPIECZ MIEJSCE WYPADKU, żeby Ciebie nikt nie przejechał. Wskazane również, a w przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne (aby samoczynnie się nie
zdetonowały) konieczne jest odłączenie akumulatora. Ustaw trójkąt ostrzegawczy, włącz światła awaryjne, jeśli uznasz
to za właściwe, poproś innych o zatrzymanie ruchu na drodze. W nocy oświetl miejsce wypadku światłami swojego samochodu. WEZWIJ POMOC profesjonalną i udziel PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Jeśli będziesz jeszcze w stanie, zabezpiecz ślady dla Policji (ślady hamowania, rozrzucone szkło itp.).
Pamiętaj, że najważniejsze jest życie i zdrowie Twoje i innych. Pamiętaj, że z chwilą gdy przystępujesz do akcji ratowniczej (udzielania pomocy) jeśli jesteś jedyną osobą kompetentną, możesz przejąć kierowanie akcją ratowniczą.

JAK I JAKĄ POMOC WEZWAĆ?
W trakcie wzywania pomocy zachowaj spokój i „zimną krew”. Mów spokojnie i wyraźnie. Podaj swoje imię i nazwisko, powiedz skąd dzwonisz (nr telefonu, automat telefoniczny itp.). Szczególnie dzwoniąc z „komórki”, pamiętaj aby
koniecznie podać nazwę i dokładną lokalizację miejscowości (np. na trasie E4 Rzeszów - Przemyśl, 2 km od Łańcuta
w kierunku Przemyśla), często zdarza się bowiem, że zostaniesz połączony ze znacznie oddaloną miejscowością
w zupełnie innym województwie. Nie rozłączaj się od razu, być może dyspozytor ma jeszcze jakieś pytania. Poczekaj
na potwierdzenie zgłoszenia.
Jeśli nie ma rannych Policję wzywaj TYLKO na wyraźną prośbę kierowców, chyba że rozbite samochody stwarzają
zagrożenie lub poważne utrudnienia w ruchu.
Jeśli są ranni koniecznie MUSISZ wezwać Pogotowie Ratunkowe i Policję.
Jeśli z samochodów wycieka olej, paliwo lub masz uzasadnione podejrzenia, że samochody mogą się zapalić, wezwij Straż Pożarną. Wzywaj ją także, gdy nie można otworzyć drzwi w samochodach celem wyjęcia rannych.
Każdej ze służb oprócz dokładnej lokalizacji zdarzenia, sposobie dojazdu itp. MUSISZ podać inne dane:
Pogotowie Ratunkowe (tel. 999) wymaga informacji ile jest osób rannych i jak ciężko. Jeśli ranne są dzieci powiedz o tym. Jeśli na miejscu jest lekarz, zapytaj go czy masz coś przekazać. Nie zawsze duża ilość krwi musi oznaczać
duże obrażenia, a ciężko ranny nie musi silnie krwawić.
Policja (tel. 997) zapyta czy są ranni (jeśli nie, to czy kierowcy sobie życzą interwencji) oraz jakie i ile samochodów
bierze udział w wypadku. Podaj markę, kolor, nr rejestracyjny.
Straż Pożarna (tel. 998) musi wiedzieć, czy ma jechać gasić, zmywać olej z jezdni czy ciąć samochody. Dlatego
powiedz czy cieknie benzyna, olej, ucieka gaz z instalacji gazowej, czy też nie można wyjąć poszkodowanych.
Każdy, kogo poprosisz MA OBOWIĄZEK udzielić Ci pomocy! Nieudzielenie lub odmowa pomocy jest karalna! Mimo
to, jeśli prosisz kogoś o wezwanie pogotowia, policji czy straży, bo sam nie możesz tego zrobić licz się z tym, że mimo
obietnicy może tego NIE ZROBIĆ! Dlatego jeśli tylko masz taką możliwość poproś np. o powiadomienie kilku osób
niezależnie.
W żadnym wypadku NIE WOLNO wyolbrzymiać skutków wypadku. Może się zdarzyć, że w tym czasie ktoś pomocy
będzie potrzebował bardziej.
Z miejsca wypadku oddalaj się TYLKO w celu wezwania pomocy lub dopiero po przyjeździe służb ratowniczych na
ich wyraźne zezwolenie.
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