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اطمینان از سالمت خودروهای امدادی در زمستان :
قبل از پرداختن به مقوله تکنیک های رانندگی بر روی
برف و زمین یخ زده ،الزم است از سالمت اجزای حیاتی

آنچه باید یک آتش نشان بداند
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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

خودروی امدادی اطمینان حاصل کنیم .بررسی وضعیت
خودرو و اطمینان از سالمت و کارکرد درست اجزای
مختلف آن ،یکی از پیششرطهای الزم و ضروری برای
امداد رسانی ایمن است .رعایت این نکات به ایمنی خودرو
در آب و هوای برفی و شرایط نامساعد جوی کمک می
کند :
 -1هوای سرد می تواند تاثیری مستقیم بر عملکرد باتری خودرو داشته باشد .بنابراین ،از سالم بودن و کارکرد
 -2همچنین از سالم بودن سیستم سوخت رسانی و اتصاالت آن اطمینان حاصل نمایید.
 -3شلنگهای داخل موتور هم نیاز به بررسی دارند .حتماً شلنگهای ترک خورده و کهنه را تعویض کنید.
 -4اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ،یکی از مهمترین کارهایی است که پیش از شروع فصل سرما در خودروهای
امدادی باید انجام دهید.
 -5همچنین از سالم بودن تسمه پروانه و دیگر تسمههای موتور خودرو اطمینان حاصل کنید.
 -6چک کردن بخاری و سیستم گرمایشی خودرو باید انجام گیرد.
 -7الستیک و تایرهای خودروی امدادی را بررسی کنید.
 -8برف پاک کنهای شیشه خودرو را چک کنید
 -9چراغ های خودروی امدادی را تست کنید.
 -10باک بنزین خودرو را کامل پر کنید.
 -11خودروهای امدادی را حتی االمکان در فصول سرد سال در پارکینگ پارک کنید.
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صحیح باطری ،دینام و به طور کل سیستم برق خودرو مطمئن شوید.
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 -12از سالمت باتری خودرو اطمینان حاصل کنید.
 -13روغن موتور و ترمز را چک کنید.
رانندگی خودروهای امدادی در برف و یخبندان :
-1رانندگی با سرعت پایین ،امکان کنترل اتوموبیل را بیشتر میکند و احتمال سُر خوردن را کاهش میدهد.
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 -2نشان دادن واکنش صحیح در زمان سُر خوردن از مواردی است که رعایت آن باعث جلوگیری از حوادث
احتمالی خواهد شد.
- 3سُر خوردن خودرو نتیجه مستقیم ترمز گرفتن است .برای کاهش سرعت در جادههای لغزنده ،به هیچ وجه
نباید از ترمز استفاده کنید .فرایند ترمز گرفتن ،باعث متوقف شدن چرخهای جلو ،و منحرف شدن چرخهای
عقب خودروی میشود .برای جلوگیری از این اتفاق و در شرایط لغزندهای که باعث سُرخوردن خودرو میشود،
این  2قدم را انجام دهید :اول این که به هیچ وجه پدال ترمز را فشار ندهید .دوم ،فرمان خودرو را درست به

-4یک روش موثر برای کنترل سُرخوردن ماشین در شرایط برفی و آبوهوای ناپایدار ،استفاده صحیح از فرمان
خودرو است .بدین صورت که باید فرمان را به سمتی بچرخانید که انتهای وسیله نقلیه شما به آن سمت منحرف
شده است .به طور مثال ،اگر عقب ماشین شما به سمتِ راست رفته است ،فرمان را به آرامی و منطبق بر میزان
انحراف به سمتِ راست بچرخانید .و اگر عقب خودروی شما به سمتِ چپ منحرف شده ،فرمان را به چپ
بچرخانید .فراموش نکنید که چرخش فرمان خودرو ،نباید بیشتر از مقدار انحراف و سُرخوردن باشد .به طور
معمول ،هنگامی که سُر خوردن را از یک سمت کنترل میکنید،ماشین به سمت دیگر منحرف خواهد شد .در
این شرایط نیز باید فرمان خودرو را به آرامی به سمتِ مخالف بچرخانید .و این پروسه را تا زمانی که خودرو در
مسیر مستقیم قرار گیرد ،ادامه دهید.
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سمتی که سُر میخورید بچرخانید.

