
 راه ايمن

اي( و بعد از حوادث جاده )اقدامات قبل ،حين

 عوامل موثر در تصادفات جاده اي

و عدم توجه رانن- و مقررات مهمترين عوامل پيدايش جاده هاي نامناسب ،خودروهاي فاقد ايمني دگان به قوانين
:كرد حوادث جاده اي را تشكيل مي دهند از ديگر عوامل مي توان به موارد زير اشاره 

و خطاي شخصي-  مهارت ناكافي

و رانندگي- و هشدارهاي راهنمايي  بي توجهي به عالئم

 طراحي نامناسب جاده هاي ارتباطي-

و عدم هوشياري-  حواس پرتي

و عدم توجه كافي به جلو-  انحراف به چپ ،عدم رعايت حق تقدم

و مشاجره با ديگران به هنگام رانندگي- و تند خويي  عصبانيت

)ممكن است بدون نگاه كردن به وسط جاده بدوند( عابران بويژه بچه ها موقع عبور از جاده بي توجهي-
شب- )ممكن است برخي رانندگان در هنگام شب عابران را نبينند بويژه اگر لباس آنها تيره باشد( ديد ناكافي در
 نقص وسايل نقليه-

و هوايي نامناسب-  شرايط آب

و لغزنده-  جاده هاي خيس

و گاو در جاده عبو- ر حيوانات نظير سگ
و مقررات-  ضعف قوانين



 اقدامات قبل از قوع حادثه

 به پيش بيني هاي هوا شناسي توجه كنيد-

و تجهيزات اضطراري- :زير را همراه داشته باشيد وسايل

، جك،جعبه ابزار»  ....والستيك زاپاس

و جعبه كمك هاي اوليه مثلث احتياط،كپسول كوچك آتش نشاني»

 متر5طناب به طولو چراغ قوه، باطري يدك»

.با تلفن همراه به هنگام رانندگي صحبت نكنيد-

و به قوانين رانندگي احترام بگذاريد- .مقررات را رعايت كنيد

، پشت فرمان خودرو قرار نگيريد- و مشاجره با ديگران و تند خويي .در هنگام عصبانيت

ر- و خواب آور استفاده نكنيد هنگام .انندگي از داروهاي آرام بخش

و آرام بخش رانندگي كنيد- . با سرعت مناسب

و شوخي را به زمان. صحبت كردن با راننده باعث بر هم خوردن تمركز ذهن راننده مي گردد- بهتر است صحبت

.مناسب ديگري اختصاص دهيد 

و اطمينان حاصل نماييد كه ديگر سرنشينان نيز كمر بند ايمني خود را پيش از حركت ،كمر بند ايمني خود را ببندي- د

و خسارات ناشي از رانندگي است ، استفاده از كمر بند ايمني باعث كاهش معلوليت ها  بسته اند

 هرگز از خط ممتد وسط جاده عبور نكنيد-

.در صورت برخورداري از سالمت كامل پشت فرمان اتومبيل بنشينيد-

و در محل مناسبي در صور- و يا شرايط روحي نامتعادل از ادامه رانندگي خودداري و خواب آلودگي ت خستگي

هر. استراحت نماييد ، يك ربع استراحت نماييد2بهتر است براي . ساعت رانندگي

-



.هنگام رانندگي هيچ چيز نمي تواند به اندازه احتياط ضامن سالمت شما باشد-

از- . كاله ايمني براي موتور سواران ضروري استاستفاده

و توصيه هاو تذكرات پليس راه توجه كنيد- .به عالئم راهنمايي

بو- و سر از پنجره خودرو خطرات زيادي به دنبال دارد اين مطلب را به سر نشينان خودرو يادآور بيرون دن دست

.شويد 

جد- و سال در صندلي جلو . خود داري نماييد"ااز سوار كردن كودكان كم سن

و در هنگام رانندگي اجتناب نماييد- و خوراكي در پشت فرمان . از خوردن هر نوع نوشيدني

و تميز نماييد- .شيشه هاي اتومبيل را قبل از حركت پاك

.از مسافرت با وسايل نقليه نامطمئن خودداري كنيد-

را-  رفع كنيداگر اتومبيلتان اشكال فني دارد قبل از مسافرت آن

.از صندلي ويژه كودك استفاده كنيد" براي كودكان خرد سال حتما-

و بررسي نماييد- :قبل از مسافرت كليه سيستم هاي وسيله نقليه شامل موارد زير را كنترل

و ترمزوض»  عيت فني موتور

و قفل»  وضعيت درها

 وضعيت چراغ راهنما ،چراغ ترمزو چراغ جلو»

از( يت الستيكهاوضع» )صاف الستيك عدم استفاده

هاو» و آينه  ضعيت كار كرد بوق ،برف پاكن، كمربند ايمني

در- و با استفاده از عالئم ايمني به خصوص هنگام خرابي احتمالي وسيله نقليه در اولين نقطه مطمئن توقف كنيد

.به رفع نقص آن اقدام نماييد تاريكي هوا ،نسبت

و مسافر در اتاق بار به ميزا- و از جابجايي اعضاي خانواده و بار حمل نموده ن ظرفيت وسيله نقليه خود ،سر نشين

. خودداري نماييد .... وانت بارها ،كاميونت هاو

و برف گير از الستيك يخ شكن استفاده كنيد يا زنجير چرخ به همراه داشته باشيد-  در موقع سفر به مناطق سرد سير

.ايمني را با اطراف خود رعايت كنيد فاصله-



و آنها را رعايت كنيد- و رانندگي توجه نموده  به قوانين راهنمايي

و روستا هميشه سرعت خود را كاهش دهيد- .در هنگام رسيدن به ورودي هاي شهر

و تعويض دنده- .آن را متوقف كنيد) دنده معكوس( اگر ترمز خودرو از كار افتاد ،با استفاده از ترمز دستي ،قطع گاز

مو- و متوقف نماييدعقع لزوم بتوانيد خودرورا به موقاهمواره با سرعت مطمئن رانندگي كنيد تا در . كنترل

و به هنگام رانندگي در شب از نور- و كنار جاده توجه كرده و خطوط وسط در مسير حركت به تابلوهاي هشدار دهنده

.پايين استفاده كنيد 

شد- و) چراغ آمپر آب ،چراغ روغن وچراغ دينام(ن عالئم خطر در موقع روشن در اسرع وقت خودرو را متوقف كرده

و رفع كنيد  .علت آن را بررسي

 پيشگيري از حوادث رانندگي در هواي مه آلود

 به آهستگي حركت كنيد-

 در صورت امكان وسيله نقليه خود را به چراغ مه شكن مجهز سازيد-

در-  هواي مه آلود با نور پايين حركت كنيد هنگام رانندگي

و ضمن در صورت وجود مه غليظ- و عدم ديد كافي ،وسيله نقليه خود را به منتهي اليه سمت راست جاده هدايت كنيد

. توقف كامل چراغ هاي آن را روشن نگهداريد

و كنار جاده در ادامه مسير حركت خود استفاده نماييد-  از خطوط وسط

و يا شيشه سمت راست راننده را كمي در صورت بخار- كردن شيشه جلو از دستگاه تهويه خودرو استفاده نموده

و مانع ديد شما نشود  .پايين آوريد تا بخار حاصله از بين برود

و جهت ياب ،اعتماد كامل- هنگام رانندگي در شرايط فوق به چراغ عقب وسيله نقليه جلويي به عنوان راهنماي حركت

.يد نداشته باش

و سطوح لغزنده  پيشگيري از حوادث رانندگي در موقع بارندگي

و به آرامي گردش نماييد-  در پيچ ها با دقت

 بپرهيزيد،زيرا باعث ليز خوردن خودرو مي شود از ترمز كردن ناگهاني-

.از فشار دادن ناگهاني پا بر روي پدال گاز يا برداشتن فشار از روي آن خود داري كنيد-

سط- .ح لغزنده ،وقتي كه سرعت داريد از تغيير ناگهاني دنده سبك به دنده سنگين خودداري نماييددر يك



اگر خودرو شما ليز خورد بدون ترمز گرفتن ،پدال گاز را رها كنيد با خونسردي فرمان را در جهت حركت خودرو-

و تا وقتي خودرو  به حالت مستقيم در نيامده از دنده بچرخانيد تا خودرو به طور مستقيم در مسير صحيح قرار گيرد

.سنگين تر استفاده نكنيد 

. با وسايل نقليه جلويي دو برابر مواقع عادي فاصله بگيريد-

و بعد از وقوع حادثه  اقدامات حين

اولين اقدام در برخورد با خودرو تصادفي خاموش كردن موتور خودرو ،گذاشتن سنگ مقابل چرخ ها ،گذاردن در دنده-

و برداشتن سر باتري خودرو است  .مخالف شيب،كشيدن ترمز دستي

 در صورت وجود هر گونه خطري پس از تثبيت كردن خودرو ،موارد زير را مد نظر داشته باشيد-

 بالفاصله عالئم هشدار دهنده براي رانندگان عبوري برقرار كنيد-

عال 100از- و با نصب ، رانندگان عبوري را از وضعيت موجود متر قبل از تصادف جاده را سنگ چين كرده ئم هشدار

.مطلع نماييد 

 در هنگام روز مي توانيد براي هشدار از پارچه هاي رنگي استفاده كنيد-

شب- و( در صورت تصادف هنگام در ابتداي محل سنگ چين ،آتش) در سطح جاده .... در صورت نبود بنزين،روغن

.روشن كنيد 

وچنانچه در سطح جاده بنزي- ريخته شده است با ريختن مقداري خاك يا شن بر سطح منطقه ....ن ،روغن،گازوئيل

.صحنه تصادف را ايمن كنيد 

.كپسول اطفاي حريق خودرو را آماده كرده تا در صورت هر گونه حريقي اقدام الزم اعمال گردد-

بهب" چنانچه حريق در قسمت موتور خودرو باشد هيچگاه درب كاپوت جلو را كامال- و به دو طريق نسبت از نكنيد

:اطفاي حريق اقدام كنيد 

.بپاشيد كپسول اطفاي حريق را از زير موتور»

به اندازه ورود شلنگ كپسول كاپوت را باز كنيد»  فقط

بر- انسبت به شماره تلفن.ي اقدام نماييد قراري ارتباط با عوامل امداد نجات جاده

 راهنماهاي خوبي مي باشند 110،147،125،115هاي،

و اورژانس براي مصدومين انجام دهيد- و كمك هاي اوليه را تا قبل از رسيدن نيروهاي امدادي .اقدامات



و اندام هاي- در صورت آشنا يي كامل ،هيچگاه مصدوم را قبل از تثبيت وضعيت ،بي حركت كردن گردن

و  و احتمال انفجار يا خطرات از خودرو خار..... آسيب ديده ،كنترل خونريزي ج نكنيد ،مگر اينكه ضرورت

و پيراموني ايجاب كند  محيطي

فرا گرفته باشيد تا در هنگام تصادف مورد استفاده قرار"نحوه خروج صحيح مصدوم از داخل خودرو را قبال-

 دهيد 

و عقب كشيدن صندلي- به داخل بدن با آزاد سازي ضامن نسبت به آزاد سازي در صورت فرو رفتگي فرمان

 مصدوم اقدام كنيد 

و- به عنوان اهرم استفاده نموده كه به در بسته شده از در در صورت گير كردن پاها بين پدال توسط طنابي

. پدال را آزاد كنيد 

و انسان ساخت و بعد از وقوع بحرانهاي طبيعي ، حين  برگرفته از كتاب اقدامات قبل

)اديبهشت3-9(ايمني راهها به مناسبت هفته جهاني

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 گروه غير واگير


