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KIEROWCO JEDŹ BEZPIECZNIE!
Zimowe miesiące to najtrudniejszy okres w roku do jazdy samochodem. Śliska nawierzchnia, śnieg i
gołoledź – z takimi warunkami musi liczyć się każdy kierowca podróżujący w tym czasie. Bez
odpowiedniego przygotowania pojazdu i wiedzy wyruszanie w trasę może być niebezpieczne.
Jak dowodzą policyjne statystyki, ryzyko zdarzeń drogowych zimą jest dużo większe niż
w pozostałych porach roku. W trakcie zimowych miesięcy mamy więcej kolizji. Na
szczęście niebezpieczeństwo można zminimalizować poprzez wyrobienie pewnych
nawyków u kierowców oraz właściwe przygotowanie samochodu do drogi.
Zadbaj o właściwe wyposażenie auta
Niezależnie od panującej na zewnątrz pogody warto przygotować się do podróżowania
zimą: zrobić przegląd pojazdu, wymienić opony i zadbać o inne akcesoria ułatwiające
walkę ze śniegiem i lodem, np.: skrobaczki do szyb, odmrażacze do zamków i szyb,

Kierowco jedź bezpiecznie!

zgarniacze śniegu, zimowy płyn do spryskiwaczy, czy łańcuchy, jeśli planujemy wyjazd
w góry. Warto też sprawdzić stan ogumienia (w tym ciśnienie w oponach), hamulców i
wycieraczek, poziom oleju oraz innych elementów, które wpływają nie tylko na komfort
jazdy, ale mogą zaważyć na naszym życiu.
Pamiętając o przepisach Prawa o ruchu drogowym dobrze jest zaopatrzyć pojazd w
gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę odblaskową. Kierowcom radzimy
również przechowywać w aucie latarkę, zaopatrzyć się w termos z kawą oraz ciepłe Kierowco jedź bezpiecznie!
koce, w szczególności, gdy wybierają się w dłuższą trasę.
Zachowaj zdrowy rozsądek
Jazda zimą wcale nie musi być niebezpieczna. Trzeba jednak zachować ostrożność. Kierowco zanim ruszysz, odśnież swoje
auto. Zalegający śnieg na samochodzie nie tylko ogranicza widoczność, ale stwarza także poważne zagrożenia dla innych
uczestników ruchu. Policjanci ruchu drogowego przypominają kierowcom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i
nieprzecenianiu swoich umiejętności, niezależnie od tego, jakim pojazdem się poruszają. Nawet najnowocześniejsze systemy
bezpieczeństwa montowane w pojazdach nie dadzą 100-procentowej gwarancji. Dlatego też należy pamiętać o
nieprzekraczaniu dozwolonej prędkości i dostosowaniu jej do warunków panujących na drodze. Lepiej spuścić nogę z gazu,
nawet jeśli nie dotrzemy do celu na czas. Nie wolno również zapomnieć o zachowaniu bezpiecznej odległości od
poprzedzającego pojazdu. Droga hamowania jest dłuższa na oblodzonej, śliskiej nawierzchni. W przypadku poślizgu nie
panikuj i nie skręcaj gwałtownie kierownicą, prowadź samochód spokojnie i stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Przed
sezonem zimowym czasem warto poćwiczyć swoje umiejętności wychodzenia z trudnych drogowych sytuacji na zamkniętych
placach. Profesjonalne szkolenia oferują też szkoły doskonalenia techniki jazdy.
Nie zapomnij o ubezpieczeniu
Zimą część Polaków wybiera się na zagraniczny urlop. Warto wtedy wykupić na czas wyjazdu ubezpieczenie samochodu od
awarii w Europie. Niewielki koszt, a pozwala uniknąć kłopotów i zaoszczędzić sporo pieniędzy. W zależności od rodzaju
wykupionej polisy w razie problemu z autem można liczyć na pobyt w hotelu do czasu naprawienia pojazdu, holowanie, a
często także zastępczy samochód.
W trudnych warunkach drogowych nie wszystko oczywiście da się przewidzieć, można jednak zadbać o nienaganny stan

techniczny pojazdu oraz zachować zdrowy rozsądek na drodze. Niezależnie, czy wybierasz się w dalszą trasę, czy do
pokonania masz krótki odcinek, przed wyjazdem wypocznij, a w czasie podróży za kierownicą zachowaj spokój. Przestrzegaj
zasad, które pozwolą Ci bezpiecznie dotrzeć do celu. Szerokiej drogi!
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