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رانندگى در برف و باران شرايط را براى رانندگان 
دشوارتر مى كند. وجود برف و باران روى 
جاده و اتوبان ها سطح اصطكاك الستيك  ها 
را با آسفالت كاهش مى دهد و مسير را براى 
راننده لغزنده و خطرناك  مى كند. برخورد برف 
و باران به شيشه نيز ميدان ديد را محدود 
مى كند. طبيعى است كه رانندگى نيز در اين 
شرايط متفاوت تر از رانندگى در هواى آفتابى 
است. راننده بايد محتاطانه  تر عمل كند و شيوه 
رانندگى در شرايط آب و هواى نامساعد را 
بداند و به موقع بتواند از تكنيك هاى خاصى 
استفاده كند كه شايد در كتاب آيين نامه هم 
نوشته نشده باشد و فقط نياز به تجربه عملى 
دارد. نكته مهم پايين آوردن سرعت ماشين 
است. مثال اگر حداكثر سرعت مجاز در جاده 
80 كيلومتر در ساعت است ديگر به اين حد 
سرعت نگاه نكند و حتما سرعت را آنقدر كم 
كند تا هنگام ترمز كردن بتواند خودرو را كنترل 
كند. در پيچ ها نيز بايد سرعت خيلى بيشتر 
كاهش يابد. فاصله ماشين ها در جاده نيز بايد 
بيشتر شود چون در يك جاده لغزنده ماشين 
با تاخير متوقف مى شود و اگر فاصله بين 2 
ماشين كم باشد احتمال برخورد آنها باالست. 
شرايط آب وهوايى ممكن است رانندگان 
را غافلگير كند يعنى ناگهان هواى صاف به 
هواى ابرى و بارانى تبديل شود، بنابراين در 
فصل سرد سال مسافران و رانندگان بايد از 
پيش آماده باشند و خودشان را سريع با محيط 
منطبق كنند. رانندگان بايد هميشه با خود زنجير 
چرخ داشته باشند. قبل از حركت از سالم 
بودن خودرو، الستيك ها، برف پاك كن ها و 
ميزان بنزين كافى مطمئن شوند. حتما لباس 
گرم، غذا و نوشيدنى كافى همراه داشته باشند. 
بهتر است در فصول سرد سال كمتر سفرهاى 
بين جاده اى به خصوص به نواحى دوردست 
داشته باشيد. سفر در شب نيز توصيه نمى شود. 
كاهش ميدان ديد در شب  و برف و باران از 
سوى ديگر و شدت برودت شرايط را خيلى 

دشوارتر مى كند.

بارندگى و رانندگى

نگاه  دوم
 دكتر عليرضا اسماعيلى
رئيس سابق پليس راه كشور، 

عضو هيات علمى دانشگاه علوم 
انتظامى

حضور پيدا كنيد.كنيد كمتر در مهمانى ها و مكان هاى پرازدحام سرماخوردگى و آنفلوانزا افزايش مى يابد. سعى آنها از فردى به فرد ديگر مى شود و شمار مبتاليان به افراد در آن باعث تجمع ويروس ها در فضا و تبادل آسان محيط هاى بسته مشاهده مى كنيم. محيط بسته و ازدحام همزمان با سرد شدن هوا، تجمع افراد را در حداقل برسانيدمحيط هاى پرازدحام را به رفت و آمد در 

همراه داشته باشيد. جوراب و كاله اضافى در كوله پشتى خود تعويض لباس هاى خيس است. هميشه لباس، آمدن سريع دماى بدن مى شود در اين موارد اولين كار و داخل آن پناه بگيريد. خيس شدن لباس ها باعث پايين سرپناه است. در غير اين صورت مى توانيد گودالى حفر كنيد با باد و بوران شديد برخورد كرديد، بهترين راه يافتن يك عينك و عصاى كوه همراه داشته باشيد. در صورتى كه هنگام كوه رفتن لباس گرم، بارانى ضدآب، كاله، نامناسب بود پناه بگيريداگر شرايط جوى 

در روزهاى بارانى از 
جاده هاى كوهستانى عبور نكنيد

از تردد در جاده هاى كوهستانى كه احتمال 
ريزش كوه وجود دارد به خصوص در هواى 

بارانى جدا خوددارى كنيد. فراموش 
نكنيد جاده ها در هواى بارانى ليز و 

بسيار خطرناك هستند. 

از درون آب عبور نكنيد
باران باعث مى شود نتوانيد عمق را تشخيص 
دهيد و ممكن است داخل حفره اى بيفتيد. اگر 
مطمئن نيستيد كه قدمتان را كجا قرار مى دهيد، 
مسير ديگرى را انتخاب كنيد يا با استفاده از 
چوب عمق را تشخيص دهيد. بدون كفش از 

درون آب عبور نكنيد. ممكن است زير 
پاهايتان جسم برنده اى وجود داشته 

باشد. 

مراقب سيالب باشيد
مدتى است كه باران حوادث زيادى 
مى آفريند. در هواى بارانى از رفتن به 

ت هاى دوردستى كه كنار آن رودخانه اى 
دش

واقع شده خوددارى كنيد چون احتمال 
سيالب ناگهانى بسيار زياد است. اگر در 
چنين مسيرى گير كرديد، سريع تر خود 

را به مكانى كه از سطح رودخانه 
باالتر است،  برسانيد. 

ب، كاله، 

مرگ حتمى نجات دهند.با اقدام فورى بتوانند فرد صاعقه زده را از اطرافيان احياى قلبى را آموزش ديده باشند شايد باعث ايست قلبى ناگهانى شود. البته در صورتى كه بنشينيد. اگر صاعقه به انسان برخورد كند ممكن است را به يك مكان بسته برسانيد. مثال داخل وسيله نقليه به درخت تكيه ندهيد. بهترين كار اين است كه خود اين مواقع به هيچ وجه در فضاى آزاد نايستيد يا خطر بسيار جدى ترى به نام صاعقه دارد. در هواى بارانى در سطوح مسطح دشت صاعقه را جدى بگيريد

حتى االمكان در روزهاى 
برفى از خانه خارج نشويد

شايد اين طور به نظر برسد كه حوادث زمستانى فقط در 
جاده ها يا طبيعت رخ مى دهد ولى جالب است بدانيد بسيارى 

از حوادث زمستانى در همين كوچه و خيابان هاى خودمان و حين 

راه رفتن عادى اتفاق مى افتد. يكى از مهم ترين حوادث فصل سرما 

زمين خوردن و آسيب هاى استخوانى است. براى جلوگيرى از اين 

حادثه از جلوى خانه خودتان شروع كنيد؛ به محض بارش برف 

و نشستن آن روى زمين برف را جارو كنيد. تا جايى كه ممكن 
است از بيرون رفتن در برف و باران خوددارى كنيد. اين 
توصيه به خصوص براى كودكان و سالمندانى است كه 

كمتر مى توانند تعادل خود را هنگام ليز خوردن 
حفظ كنند.

زخوردن 

شيوه استفاده ايمن از 
وسايل گرمايشى را بياموزيد

مورد بعدى و مهم، استفاده نامناسب از بعضى 
وسايل گرمايشى است. مثال ممكن است افراد در يك 
كلبه سرد قرار گيرند و براى گرم شدن هيزم بسوزانند 
يا اجاق گاز را روشن كنند. فراموش نكنيد آتش خيلى 
زود اكسيژن محيط را به اتمام مى رساند و افرادى كه 

در اين محيط قرار مى گيرند با كمبود اكسيژن، 
سردرد، تهوع و استفراغ، كاهش هوشيارى 

و گاهى هم مرگ مواجه 
مى شوند. 

در آب  و هواى برفى، 
توصيه هاى ايمنى را جدى بگيريد

اگر از افرادى هستيد كه از بيرون رفتن در 
اين هوا لذت مى بريد، كفش هاى عاج دار بپوشيد. 

چتر همراه داشته باشيد و لباس گرم تنتان كنيد. زمين 
خوردن هاى معمولى را جدى بگيريد. البته شكستگى و 
پيچ خوردن اعضا معموال با درد زياد همراه است، ولى 

در صورت ديدن هرگونه تورم و كبودى بهتر است 
عضو را ثابت نگه داريد و به اولين مركز 

درمانى مراجعه كنيد. 


