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تمام کارهایی که باید قبل از سفر انجام داد

 احتیاط های 
دوست داشتنی
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هميشه قبل از سفر خودروي  خود را بررسي کنيد؛ به ویژه این قسمت ها را:
آب باتري، شيلنگ هاي رابط، رادياتور، روغن، چراغ ها، چرخ ها، ترمزها، سيستم فرمان، بخاري، 

برف پاك كن ها، چراغ مه شكن و باد الستيك ها.

 چیزهایی که باید
 قبل از سفر در خودرو 

بررسی کنید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

بسياری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گيجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

توصیه هاي عمومي قبل از سفر
    به پيش بيني هاي هواشناسي توجه كنيد. 

    از وضعيت راه هايي كه در مسيرتان هستند، باخبر شويد. براي اين كار مي توانيد 
با پليس يا شماره تلفن 141 تماس بگيريد.

  به يكي از آشــنايان اطالع بدهيد كه مي خواهيد به سفر برويد و درباره مسير 
حركت و زمان احتمالي رسيدن به مقصد هم به او بگوييد.

 فراموش نكنيد كه تلفن همراهتان را حتما با خودتان ببريد. البته تلفن همراه 
بدون شارژ هم مثل قمقمه بدون آب است!

  از الســتيك هاي چهارفصل يــا عاج دار 
اســتفاده كنيد. اين الســتيك ها هم 
كارايي     ترمز را بيشتر مي كنند و هم 
با ايجاد چسبندگي باعث مي شوند 
در سطوح لغزنده كنترل بيشتري 

روي خودرو داشته باشيد.
 در ســفر به مناطق برفگير از 
الستيك هاي يخ شكن استفاده 
كنيد يا زنجير چــرخ همراهتان 

داشته باشيد.

گاهي چيزي كه جان آدم ها را مي گيرد خود تصادف نيســت؛ اشتباهات افرادي 
اســت كه براي كمك مي آيند. بي اطالعي از كمك هاي اوليه و روش هاي نادرســت 
براي مداواي مصدوم مي تواند خيلي خطرناك باشــد و حتي اگر جــان او را نگيرد، 
سبب معلوليت و مصدوميت هاي شديدتر شود. اگر در سفرهايتان تصادف كرديد و 
يا مي خواستيد به خودروی ديگري كه تصادف كرده كمك كنيد، اين كارها را خيلي 

سريع انجام دهيد.

  موتور خودرو را خاموش كنيد و چراغ هاي خطر آن را روشن بگذاريد.
    توقف شما ممكن است ســبب بروز يك حادثه ديگر شود. به همين دليل به 
رانندگان ديگر عالمت بدهيد و يا محل سانحه را سنگ چين كنيد. البته بهتر از 

همه اين است كه از مثلث خطر و چراغ هاي هشدار استفاده كنيد.
  درصورت ضرورت، افراد مجروح را با احتياط زياد از خودرو خارج كنيد و آنها 

را در يك محل امن قرار دهيد.
   حادثه را به اورژانس يا ماموران آتش نشاني اطالع دهيد.

   كار مهم ديگري كه بايد انجام دهيد ارايــه كمك هاي اوليه به افراد مصدوم 
است؛ مانند جلوگيري از خونريزي، ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي.

   در صورت نياز از كپسول آتش نشاني و امكانات ديگري كه داريد براي اطفاي 
حريق استفاده كنيد.

   از تجمع افراد متفرقه جلوگيري كنيد؛ اجازه ندهيد كسي در محل حادثه از 
كبريت و فندك استفاده كند يا سيگار بكشد.

كنترل بچه ها در مسافرت خيلي سخت تر از مواقع 
عادي است. اين را مادر و پدرها خوب مي دانند. شايد 
مهمترين دليلش ذوقي باشــد كه بچه ها براي سفر 
دارند و بــه آنها اجازه نمي دهند روي صندلي شــان 
بنشينند و ساكت بمانند. به هر حال نبايد بگذاريم اين 
بازيگوشي ها موجب حواس پرتي راننده شود. از طرف 
ديگر نكاتي كه بايد براي ايمني بچه ها رعايت كنيم، با 
بزرگسال ها فرق دارد و چه  كودكمان آرام باشد و چه 
پرجنب وجوش، بايد اين كارها را براي او انجام دهيم. با 

هم بعضي از اين توصيه ها را مي خوانيم:
 كــودكان را در صندلي مخصــوص كودك كه به 

صندلي اتومبيل نصب شده بنشانيد.
 فرزندانتان را هميشه از سمت راست خودرو پياده و 

سوار كنيد.
 اگر كودكتان باالي يك ســال است، روي صندلي 
مخصوص او يك تشــك بگذاريد تا بتواند بيرون را 

تماشا كند و آرام بماند.
 موقع سوارشدن كودكان در اولويتند و هنگام پياده 

شدن، بزرگساالن.
 اطفال زير يك سال را در ساك مخصوص كودكان 

قرار دهيد و آن را در صندلي عقب خودرو بگذاريد.
   هيــچ وقت نــوزادان و اطفــال را در خودرو تنها 

نگذاريد؛ حتي در يك توقفگاه امن.
 يادتان باشد كه نشاندن كودكان در صندلي جلو يا 

در بغل راننده مي تواند خيلي خطرناك باشد.
 به كودكانتان ياد بدهيد كه انگشتانشان را الي در 

نگذارند.
 از كمربند ايمني مخصــوص كودكان در صندلي 

عقب خودرو استفاده كنيد.
 حواستان باشد كه كودكان در  خودرو نايستند؛ به 

خصوص در كنار يا پشت راننده.
 درازكشيدن زير شيشــه عقب خودرو خطرناك 

است.
 حواستان باشد بچه ها سر يا دستشان را از پنجره 
بيرون نبرند. بازي كردن با در ها هم خطرناك است و 

تمركز راننده را هم به هم مي زند.

وسایل الزم که در سفر باید همراهتان باشد
عالوه بر لوازم معمول این وسایل را هم همراهتان داشته باشيد

جعبه كمك هاي اوليه، كپســول آتش نشــاني، لباس گرم اضافــي، كاردك 
برف تراش، پتو، جعبه ابزار، دو رشــته طناب با حداقل طول 10متر يا زنجير كامل 
بكسل، چراغ قوه و باتري يدك، شمع و كبريت، تاير يدك، زنجير چرخ، شيلنگ، 

كابل هاي اتصال باتري، روغن موتور و گريس، آب براي رادياتور.

 اشتباهات معمول راننده ها و مسافرها که حادثه به بار مي آورد

تصادف هاي همیشگی
نکاتي که درباره بي احتياطــي راننده ها و  

سرنشين ها گفته مي شود، شــاید ساده به 
نظر بياید ولي بيشــتر وقت ها همين موارد 
کوچك است که تصادف هاي دلخراشي را به 
بار مي آورد. به همين دليل هم خوب اســت 
مهمترین توصيه ها و متداول ترین اشتباهات 
راننده ها را مرور کنيم و در سفرهایمان به یاد 

داشته باشيم.
کمربند ایمني خيلي وقت هــا واقعا معجزه 
مي کند. پس کمربند تان را به محض نشستن 
روي صندلــي خودرو ببندیــد؛ حتي اگر در 

صندلي هاي عقب نشسته اید.

    از بسته بودن در هاي خودرو مطمئن شوید.
پيش از توقف کامل در ها را باز نکنيد.

  فاصله ایمني خودرو را با اطراف رعایت کنيد.
 آرام و بــدون شــتابزدگي رانندگي کنيد. 
تکان هاي خودرو عالوه بر این که سفر را براي 
همراهانتان سخت مي کند، ممکن است سبب 
شکســتگي قطعات خودرو و آسيب دیدن 

سرنشين ها هم بشود.
 ورودي جاده ها و داخل تونل ها 

مکان هاي خطرناکي براي توقف 
هستند.

 اگر خودروی شما دچار نقص 
فني شد، آن را به بيرون از مسير 

هدایت کنيد. سپس در فاصله 
مناســب از خودرو عالمت گذاري 

کنيد تا دیگران قبــل از این که کار از 
کار بگذرد، از وجود شــما باخبر 

شوند. براي عالمت دادن در روز 
از مثلث ایمني و در شب از چراغ 

چشمك زن استفاده کنيد.
 اگر ترمز خودرو از کار افتاد، با 

استفاده از ترمزدستي، قطع گاز و 
دنده معکوس آن را متوقف کنيد.

 بعد از هر 2ســاعت رانندگي از 
خودرو پياده شوید و چند حرکت 
ورزشي انجام دهيد تا خون در 
اندام هایتان بيشتر جریان پيدا 
کند. این کار در فصل ســرما 

اهميت بيشتري دارد.
 وقتــي خســته و خواب آلود 

هســتيد، رانندگــي نکنيــد و در 
نزدیك تریــن جایي که امــکان پارك کردن 
هســت، خودرو را متوقف کنيد و استراحت 

کنيد.
 هنگام رانندگي در شب وقتي خودرویي از 
روبه روي شــما مي آید، از نور پایين استفاده 

کنيد.
 هرگز بيشتر از ظرفيت خودرو مسافر سوار 

نکنيد.

 بهتر است هرگز تجربه اي از سبقت در داخل 
تونل  نداشته باشيد.

 هميشه و همه جا مقررات راهنمایي و رانندگي 
را رعایت کنيد.

 کودکانتان را در صندلي هــاي ردیف دوم 
خودرو بنشانيد.

 وجود کپسول آتش نشاني و جعبه کمك هاي 
اوليه در خودرو ضروري است و در مواقع حادثه 

مي تواند خيلي مفيد باشد.
 هيچ وقت نفت، بنزین، کپســول گاز و مواد 

آتش زاي دیگر را همراهتان نداشته باشيد.
   هر وسيله اي که همراهتان مي برید را در جاي 
مخصوصش محکم کنيد؛ اشياي تيز و بُرنده 
و مایعات را پشت شيشه ها و کف ماشين قرار 

ندهيد.
 تا جایي که ممکن است در روز مسافرت کنيد. 
رانندگي در شب هم دید مناسبي ندارد و هم 
باعث مي شود خواب آلوده شوید. به همين دليل 

احتمال تصادف در شب بيشتر از روز است.
 رانندگي در صبح زود و اواخر شب هم به 
دليل تمایل غریزي به خواب توصيه 

نمي شود.
 اگر عينکي هستيد، حتما براي 

رانندگي از آن استفاده کنيد.
 اگر به بيمــاري خاصي مبتال 
هستيد و یا داروي خاصي مصرف 
مي کنيد، حتما با پزشــك معالجتان 

درباره رانندگي مشورت کنيد.
 قبل از رانندگي و در طول آن از 
قرص هاي خواب آور و موادمخدر 

استفاده نکنيد.
   وضعيت صندلي راننده اهميت 
زیــادي دارد. وقتي روي صندلي 
مي نشينيد باید پاهایتان به راحتي 
روي پدال ها قرار بگيرند و دست هایتان  
هم کامال به فرمان مســلط باشند. 
صندلــي باید ســتون فقرات و 
مهره هاي گردن شما را حفظ کند. 
به عالوه روکش هاي صندلي باید 
از جنسي باشند که تبادل دمایي 
مناســبي با بدن برقرار کند. این 
موضوع هم مانع عرق کردن مي شود 
و هم باعث مي شــود که دیرتر احساس 

خستگي کنيد.
 پرخوري ســبب خواب آلودگي مي شود؛ به 
همين دليل وقتي مي خواهيد رانندگي کنيد، 
کمتر غذا بخورید. مي توانيد تعداد وعده هاي 
غذایي را افزایش دهيــد و از حجم غذا در هر 

وعده کم کنيد.
  هنگام رانندگي از شوخي و لجبازي پرهيز 

کنيد.

بسیاری 
از تصادف ها به خاطر 

بي احتیاطي راننده ها اتفاق 
مي افتد اما به این معنا نیست كه با 
احتیاط كردن دیگر تصادفی در كار 

نخواهد بود. عامل خیلي از تصادف ها و 
مرگ ها كارهایي است كه باید قبل از سفر 
انجام مي دادیم و از آنها غفلت كرده ایم. 

برای دانستن این نکات خواندن 
صفحه امروز آموزش را از 

دست ندهید.

مسیر سخت بچه داری در سفربه محض این که تصادف کردید به سراغ این کارها بروید


