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ПАМ’ЯТКА

Аварії на автомобільному транспорті
Як діяти при неминучості зіткнення:
Зберігайте самовладання – це дозволить керувати автомобілем до останньої
секунди перед зіткненням. До межі напружте всі м'язи, не розслабляйтеся до повної
зупинки. Зробіть усе, щоб уникнути зустрічного удару: кювет, паркан, чагарник,
навіть дерево краще ніж автомобіль, який йде на Вас. Пам’ятайте про те, що при
зіткненні з нерухомим предметом удар лівим чи правим крилом гірше, ніж усім
бампером. При неминучості удару захистіть голову. Якщо автомобіль їде на малій
швидкості, притисніться до сидіння спиною, напружуючи всі м'язи упріться
руками в кермо. Якщо ж швидкість перевищує 60 км/год. і Ви не пристебнуті
ременем безпеки, притуліться грудною клітиною до керма. Якщо Ви їдете на
передньому сидінні пасажира, закрийте голову руками і заваліться на бік,
розпростершись на сидінні. Сидячи на задньому сидінні, намагайтеся впасти на
підлогу. Якщо поруч з Вами дитина – накрийте її собою.
Як діяти після аварії:
Визначити своє місцезнаходження в автомобілі, чи не палає автомобіль і чи
не підтікає бензин (особливо при перекиданні). Якщо двері заклинено, залишіть
салон автомобіля через вікна, відкривши їх чи розбивши важкими підручними
предметами. Вибравшись з машини, відійдіть від неї якнайдалі – можливо може
бути вибух.
Як забезпечити особисту безпеку при русі в громадському транспорті:
Знаходячись у громадському транспорті, при відсутності вільних сидячих
місць намагайтесь встати в центрі салону, тримаючи за поручень для більшої
стійкості. Зверніть увагу на розташування аварійних і запасних виходів.
Електричне живлення трамваїв і тролейбусів створює додаткову загрозу
ураження людини струмом (особливо в дощову погоду), тому найбільш
безпечними є сидячі місця. Якщо виявилося, що салон знаходиться під напругою –
залиште його. При аварії у виходів можливі паніка і тиснява. У цьому випадку
скористуйтеся аварійним виходом, висмикнувши спеціальний шнур і видавивши
скло.
У випадку пожежі в салоні сповістіть про це водія, відкрийте двері (за
допомогою аварійного відкривання), аварійні виходи чи розбийте вікно. При
наявності в салоні вогнегасника вживайте заходи по ліквідації осередку пожежі.
Захистіть органи дихання від диму хусткою, шарфом чи іншими елементами одягу.
Вибирайтеся з салону назовні пригнувшись і не торкаючись металевих частин,
тому що в трамваї чи тролейбусі можливе враження електричним струмом.

