POLICJA ŚWIĘTOKRZYSKA
https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/ruch-drogowy/porady/36183,Bezpieczne-ferie-policjanci-radza-jak-przygotowac-sie-do
-podrozy.html
2021-02-25, 11:52

BEZPIECZNE FERIE – POLICJANCI RADZĄ JAK PRZYGOTOWAĆ
SIĘ DO PODRÓŻY
Zima to czas gdy warunki atmosferyczne bardzo się zmieniają, obﬁte opady śniegu, powodują
pogorszenie warunków atmosferycznych, w tym m.in. zmniejszenie widoczności oraz wydłużenie
drogi hamowania. A czas ferii zimowych sprzyja zwiększaniu natężenia ruchu.
Świętokrzyscy policjanci przypominają wybierającym się w zimową podróż samochodem by pamiętali o kilku
podstawowych zasadach:
- dla lepszej przyczepności na drodze auto powinno mieć opony zimowe,
- zbiorniczek spryskiwaczy uzupełnijmy płynem odpornym na mróz,
- zadbajmy o prawidłowy stan piór wycieraczek wycieraczki szyby przedniej lub tylnej nie zbierają dobrze wody lub
rozmazują zanieczyszczenia warto je wymienić, niesprawne nie spełniają swojej funkcji,
- sprawdźmy stan płynów eksploatacyjnych,
- przed wyjazdem odszraniajmy wszystkie szyby oraz odśnieżajmy cały pojazd, włącznie ze światłami oraz tablicą
rejestracyjną,
- warto również wyposażyć pojazd w zapasowe żarówki, zimą zmrok zapada wcześniej, a brak prawidłowo działającego
oświetlenia spowoduje, że nasza widoczność będzie ograniczona, a przeszkody na drodze niewidoczne,
- skontroluj na stacji diagnostycznej prawidłowość ustawienia świateł,
- używaj odpowiednich świateł do warunków w panujących na drogach. Pamiętaj, że światła do jazdy dziennej
oświetlają tylko przód pojazdu, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, silnych opadów śniegu, deszczu czy
mgły nasz pojazd nie będzie odpowiednio wcześnie zauważony przez kierujących jadących za nami,
- sprawdź również czy w pojeździe masz obowiązkowe wyposażenie: gaśnicę z aktualnym przeglądem oraz trójkąt,
nigdy nie wiemy co może nas spotkać na drodze,
- warto również wyposażyć pojazd w apteczkę oraz kamizelki odblaskowe, które w razie awarii pojazdu i przebywania
jego kierującego lub pasażerów poza nim zapewnia im widoczność,
- jadąc w dłuższą podróż zabierzemy ze sobą na pewno więcej bagaży, ułóżmy jej w pojeździe w sposób nie
zagrażający ani kierowcy ani pasażerom, ale zapamiętaj, że obciążony samochód będzie miał gorszą sterowność, a jego
droga hamowanie znacznie się wydłuży,
- udajesz się na stok narciarski? Zapamiętaj, że dla bezpieczeństwa swojego i pasażerów sprzęt zimowy (narty, sanki
itp.) powinny być odpowiednio umocowane na bagażniku,
- zabierz w podróż również koc, termos z gorącą herbatą, zadbaj o naładowanie baterii w telefonie, zatankuj auto do
pełna. Pamiętaj, że na drodze może zdarzyć się wszystko, bądź przygotowany w razie awarii pojazdu lub nieprzejezdnej
drogi.
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