RODZICE

Proste
Proste czynnoÊci zapewniajàce
bezpieczeƒstwo
bezpieczeƒstwo
Przewoêcie dzieci na tylnym siedzeniu,
zapi´te pasami w fotelikach
● Foteliki muszà byç odpowiednio zamocowane, a dzieci prawid∏owo
zapi´te (nie wolno przek∏adaç ràk pod pasem bezpieczeƒstwa).
● Najlepszy jest pas mocowany w trzech punktach. W razie uderzenia
bocznego najbezpieczniejsze jest Êrodkowe miejsce z ty∏u.
● 50% pasa˝erów siedzàcych na tylnym siedzeniu, którzy uczestniczà

w wypadkach, to dzieci.

Stosujcie foteliki dostosowane do wagi
i wzrostu dziecka
● Najlepszà ochronà dla dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia jest przewo˝enie

ich w foteliku ustawionym ty∏em do kierunku jazdy na tylnym siedzeniu samochodu. Uwaga! Je˝eli samochód jest wyposa˝ony w poduszk´ powietrznà, nie wolno z przodu instalowaç fotelika dla dziecka,
gdy˝ w razie otworzenia si´ poduszki, dziecko by∏oby nara˝one na
bardzo silne uderzenie. Nale˝y pami´taç, ˝e w samochodach europejskich pr´dkoÊç otwierania si´ poduszki powietrznej wynosi 130
km/h.
● Dzieci w wieku od 3 do 12 lat powinny siedzieç na foteliku wy-

Zapinajcie pasy...
● nawet na trasach krótkich lub Êwietnie
znanych: 70% wypadków Êmiertelnych ma
miejsce przed przejechaniem pierwszych
25 km;
● nawet je˝eli samochód jest wyposa˝ony
w poduszki powietrzne;
● zanim ruszycie, sprawdêcie, czy wszyscy
pasa˝erowie zapi´li pasy, nawet ci, którzy
siedzà z ty∏u. Bez zapi´tych pasów zderzenie mo˝e mieç Êmiertelne skutki ju˝ przy
pr´dkoÊci 20 km/h. Zapi´cie pasów zmniejsza co najmniej o 35% niebezpieczeƒstwo
Êmiertelnego wypadku osoby siedzàcej na
przednim siedzeniu pojazdu.

posa˝onym w szelki lub specjalnym siedzisku przypi´tym pasem
bezpieczeƒstwa, który zmniejsza o 70% niebezpieczeƒstwo powa˝nych obra˝eƒ.
● Dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat niezb´dnym uzupe∏nieniem

pasa bezpieczeƒstwa mocowanego w 3 punktach jest fotelik
lub siedzisko wyposa˝one w dwa boczne pasy mocujàce. Nale˝y chroniç przede wszystkim brzuch dziecka, by w razie wypadku uniknàç niebezpieczeƒstwa krwotoku wewn´trznego.
Nale˝y stosowaç siedziska wyposa˝one w dodatkowe pasy
mocujàce, które pozwalajà na prawid∏owe u∏o˝enie pasów
bezpieczeƒstwa na wysokoÊci ud.
● Stosowanie siedziska jako uzupe∏nienia pasów bezpie-

czeƒstwa (dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat) zmniejsza
o 30% niebezpieczeƒstwo obra˝eƒ.
● Najlepszy fotelik, êle u˝yty, nic nie daje. Niestety,

w 40% przypadków foteliki sà êle dobrane lub êle
zamocowane.
● Ma∏e dziecko trzymane na r´ku przez osob´

Przyzwyczajajcie i uczcie
dzieci odpowiedzialnoÊci
● Udzielajcie wyjaÊnieƒ i dawajcie dobry
przyk∏ad.

doros∏à, siedzàcà na tylnym siedzeniu, jest
w razie wypadku w wyjàtkowo niebezpiecznej
sytuacji. W czasie zderzenia przedniego, przy
pr´dkoÊci 50 km/h, energia kinetyczna
zwi´ksza wag´ dziecka z 25 kg do 250 kg,
czyli o dziesi´ç razy w stosunku do jego
wagi wyjÊciowej.

● Nale˝y wybraç: alkohol albo kierownica.
Alkohol jest przyczynà wi´cej ni˝ co trzeciego Êmiertelnego
wypadku.
● Alkohol os∏abia wzrok, odruchy i wyd∏u˝a czas reakcji.
● We Francji 1 do 2% kierowców siada za kierownicà, kiedy ich
poziom alkoholu we krwi jest wy˝szy od dozwolonego (0,5g/l).
Odpowiadajà za spowodowanie 40% Êmiertelnych wypadków.
● Niebezpieczeƒstwo Êmiertelnego wypadku wzrasta dwukrotnie, kiedy poziom alkoholu wzrasta do 0,5g/l i dziesi´ciokrotnie,
kiedy osiàga 0,8 g/l.
● W Polsce stan po u˝yciu alkoholu zachodzi, gdy zawartoÊç
alkoholu w organiêmie wynosi lub prowadzi do st´˝enia we krwi
od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, a z kolei stan nietrzeêwoÊci ma
miejsce, gdy zawartoÊç alkoholu w organiêmie wynosi lub
prowadzi do st´˝enia we krwi powy˝ej 0,5‰ alkoholu.

Dostosujcie pr´dkoÊç
do warunków ruchu
● Zwolnijcie, kiedy siedzicie za kierownicà.
Zwiàzek mi´dzy pr´dkoÊcià a wypadkami
jest oczywisty: kiedy Êrednia pr´dkoÊç spada
o 1 km/h, w razie wypadku liczba zabitych
maleje o 4%.
● Nocà jedêcie wolniej.

Przygotujcie si´ i ruszajcie w drog´
wypocz´ci
● Sprawdêcie stan samochodu. Brak powietrza w oponach jest

cz´sto przyczynà wypadków na autostradzie.
● Nie nale˝y umieszczaç ci´˝kich przedmiotów na pó∏ce pod

tylnà szybà. W razie zderzenia, mogà zamieniç si´ w niebezpieczne pociski.

● Âredni czas reakcji kierowcy wynosi

1 sekund´. W mieÊcie, przy pr´dkoÊci
50 km/h, zanim zacznie si´ hamowanie,
wyprzedza si´ trzy stojàce pojazdy.
● Na wilgotnej jezdni droga hamowania

mo˝e wyd∏u˝yç si´ dwa razy.
● W przypadku zderzenia przedniego przy

pr´dkoÊci 35 km/h ryzyko Êmierci pasa˝era
jadàcego w prawid∏owo zapi´tych pasach
jest niewielkie. Natomiast przy pr´dkoÊci
80 km/h, Êmierç jest prawie nie do unikni´cia.
● ABS nie wp∏ywa na skrócenie drogi hamowania. Jego rola polega na zapewnieniu
hamowania bez przekroczenia granicy, poza
którà nast´puje blokada kó∏ i utrata panowania nad samochodem.

Przewidujcie
● Trzymajcie nog´ na pedale hamulca, by
móc szybko zahamowaç, gdy pojawi si´
przeszkoda.

Trzymajcie kierownic´ obiema r´kami
● Najlepsze panowanie nad samochodem umo˝liwia usta-

wienie ràk odpowiadajàce po∏o˝eniu wskazówek wskazujàcych godzin´ 9.15 lub 10.10 .
● Skrzy˝owanie ràk lub trzymanie kierownicy za obr´cz

biegnàcà przez jej Êrodek mo˝e byç niebezpieczne w razie zderzenia i otwarcia si´ poduszki powietrznej.

Pami´tajcie o swoim bezpieczeƒstwie
i wygodzie
● Ustawcie oparcie fotela tak, by pas przebiega∏

jak najbli˝ej cia∏a.
● Ustawcie zag∏ówek jak najbli˝ej szczytu g∏o-

wy.

RODZICE

Nie pijcie alkoholu, je˝eli macie
prowadziç

