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٘جات درحٛادث جاد ٜای

مقدمي

در وطٛر ٔا
اِٚیٗ عّت ٔزي ٔ ٚیز :تیٕاریٟای لّثی
دٔٚیٗ عّت ٔزي ٔ ٚیز :تصادفات جادٜای
ٞز ساَ تیص اس ٞ 25شار ٘فز (تمزیث ًا ت ٝا٘ذاس ٜسِشِ ٝتٓ) در حٛادث جادٜای وطتٝ
ٔیض٘ٛذ
ٞز  20دلیم ٝیه ٘فز جاٖ خٛد را در جاد ٜاس دست ٔیدٞذ.
عذْ وٕهرسا٘ی ٔطّٛب در ِحظات اِٚی ٝتاعج عٛارض ٕٟٔی ٔخُ آسیة ٘خاعی
ٔیضٛد.

اقدامات در یک تصادف جاده اي :

-1تٕاس تا تیٕٟای أذاد ٘ ٚجات در جاد ٚ ٜاٚرصا٘س
-2ایٕٗ وزدٖ صح ٝٙحادحٝ
-3تخثیت خٛدرٚی حادح ٝدیذٜ
-4رٞاساسی ٔصذ ْٚاس در ٖٚخٛدرٚ

تماس با تیمهای امداد و نجات در جاده و اورژانس
وٕىٟای اِٚی ٝدر ضٟزٞا← اٚرصا٘س ()115
٘جات  ٚتیز ٖٚآٚردٖ ٔصذ ْٚاس در ٖٚخٛدرٚی ٚاصٌ ٖٛیا ِ ٝضذ: ٜ

* در ٖٚضٟز ← آتص ٘طا٘ی ()125
* تیز ٖٚضٟز← جٕعیت ٞالَ احٕز
در تٕاْ حٛادث ٔٙجز ت ٝآسیة پّیس تایذ در صح ٝٙتاضذ ← فمط تا پّیس  110تٕاس تٍیزیذ ←-اطالعرسا٘ی ت ٝسایز ساسٔاٟ٘ای أذادی تٛسط پّیس صٛرت ٔی ٌیزد.

در تماس با پلیس

خٛد را ٔعزفی وٙیذ
ٔىاٖ دلیك حادحٝ
٘ٛع حادحٔ( ٝخالً ٚاصٌ٘ٛی) ٛ٘ ٚع خٛدرٚ
تعذاد ٔصذٔٚیٗ
٘ىات ٔٔ ٟٓا٘ٙذ آتصسٛسیٌ ،یز افتادٖ ٔصذ ْٚدر خٛدر... ٚ ٚ

ایمن کردن صحنه حادثه

-1خٛدرٚی خٛد را لثُ اس خٛدرٚی حادح ٝدیذ ٜپارن وٙیذ:
 حادحٔ ٝعِٕٛی ← ٔ 15تز لثُ اس حادحٝ خٛدر ٚدچار آتص ← ٔ 30تز لثُ اس حادحٝ خٛدر ٚحاٚی ٔٛاد خطز٘ان  ٚلاتُ ا٘فجار← ٔ 600تز لثُ اس حادحٝ اٌز خٛدر ٚتا دوُ تزق تزخٛرد وزد ←ٜلثُ اس اِٚیٗ دوُ سآِاٌز خٛدر ٚخٛد ضٕا تا دوُ تزق تزخٛرد وزد ←ٜدر ٔٙطم ٝعایمی لزار داریذ -پس تٞ ٝیچ ٚج ٝتىاٖ ٘خٛریذ ٙٔ ٚتظز ٘یزٞٚای أذادی تٕا٘یذ.

ایمن کردن صحنه حادثه
-2چراغهای هشدار دهنده خودروی خود را روشن کنید –
مثلث خطر را  100متر قبل از خودروی خودتان قرار دهید
اگر حادثه بعد از پیچ جاده اتفاق افتاده ← دو مثلث خطر :
یکی در ابتدای پیچ و دیگری  100متر قبل از مثلث اول.
نکته مهم
تٞ ٝیچ ٚج ٝاس س ًٙچیٗ استفاد٘ ٜىٙیذ چٔ ٖٛیتٛا٘ذ
تاعج تزٚس حادح ٝجذیذ ضٛد.

ایمن کردن صحنه حادثه

-3اٌز خٛدرٚی حادح ٝدیذ ٜحاٚی ٔٛاد سٛختٙی  ٚلاتُ ا٘فجار است
← تٞ ٝیچ ٚج ٝت ٝآٖ ٘شدیه ٘طٛیذ حتی اٌز افزادی در آٖ ٌیز افتاد ٜتاضٙذ.
-4اٌز خٛدرٔ ٚعِٕٛی است  ٚدر حاَ آتص ٌزفتٗ است  ٚاحتٕاَ ا٘فجار ٘یست
← آتص را وٙتزَ وٙیذ.

روش کنترل آتش
-1وپس َٛرا خٛب تىاٖ دٞیذ
 ضأٗ را تىطیذ  ٚسزضّ ًٙرا در دست تٍیزیذ.-2پطت ت ٝتاد لزار تٍیزیذ
 دست ٝرا فطار دٞیذ ت ٝحاِت جار ٚوزدٖ ،ضّ ًٙرا حزوت دٞیذ.-3اٌز ٔٛتٛر خٛدر ٚآتص ٌزفت: ٝ
درب واپٛت را وأُ تاس ٘ىٙیذ
تٔ ٝیشا٘ی وٚ ِِٝٛ ٝارد واپٛت ضٛد ،درب واپٛت را تاس وزدٜ
 ٚدست ٝوپس َٛرا فطار دٞیذ.
-4اٌز تٙشیٗ در حاَ خارد ضذٖ است:
وسی سیٍار یا آتص رٚضٗ ٘ىٙذ
رٚی تٙشیٗ خارد ضذ ٜرا تا خان تپٛضا٘یذ
سز تاطزیٟا را اس تاطزی جذا وٙیذ

• مهارت خود را افزایش دهید.
یک کپسول آتش نشانی تهیه کنید و تمام مراحل کنترل آتش را
زیر نظر مربی انجام دهید.

تثبیت خودروی حادثه دیده
تعزیفٟٔ :ار ٍٟ٘ ٚذاضتٗ ٚسیّ٘ ٝمّی ٝتزای ایٗ و:ٝ
آسیة وٕتزی تٔ ٝصذٔٚیٗ ٚارد ضٛدوار أذادٌزاٖ تزای رٞا ساسی راحت تز ضٛد٘ىتٟٓٔ ٝ
اٌز خٛدرٚیی ٚاصٌ ٖٛضذ ٚ ٜرٚی سمف یا رٚی یه طزف لزار ٌزفت،ٝ
لثُ اس خارد وزدٖ ٔصذٔٚیٗ تٞ ٝیچ ٚج٘ ٝثایذ آٖ را ت ٝحاِت اِٚیٝ
رٚی چٟار چزخ تزٌزدا٘یذ ،سیزا حزوت ٘اٌٟا٘ی خٛدر ،ٚتاعج آسیثٟای
جذی تٔ ٝصذٔٚیٗ خصٛصاً ت ٝست ٖٛفمزات آٟ٘ا خٛاٞذ ضذ.

روش تثبیت خودروی حادثه دیده:

اِٚیٗ الذاْ - :خأٛش وزدٖ سٛئیچ خٛدرٚ
تزٔش دستی را تىطیذ
خٛدر ٚرا در د٘ذ ٜلزار دٞیذ
سزتاطزی را تزداریذ
 اٌز رٚی چٟار چزخ ← تاد چزخٟا را خاِی وٙیذ  ٚسیز چزخٟا را تا س ٚ ًٙآجز ٟٔار وٙیذ. اٌز رٚی سمف لزار ٌزفت ← ٝیه یا د ٚالستیه ساپاس ،سیز واپٛت  ٚصٙذٚق عمة تٍذاریذ -اٌز ت ٝیىطزف ٚاصٌ ٖٛضذ ←ٜسیز ستٖٞٛای خٛدر ٚ ٚسیز خٛدر ٚرا تا چٛب حاتت وٙیذ.

رهاسازی مصدوم از درون خودرو
خطز آسیة ٘خاعی تسیار جذی است
اٌز خطز دیٍزی ٔخُ آتص ،جاٖ ٔصذ ْٚرا تٟذیذ ٕ٘یوٙذٔ ،صذ ْٚرا خارد ٘ىٙیذ.
وٕىٟای اِٚی ٚ ٝتستٗ والر را در ٕٞاٖ حاِت (در خٛدر )ٚا٘جاْ دٞیذ ٙٔ ٚتظز ٘یزٞٚای
أذادی تاضیذ.

رهاسازی مصدوم از درون خودرو
اٌز ٘یزٚی أذادی ٞستیذ :
سز را ت ٝآرأی تاال آٚریذ  ٚتا والر ٌزدٖ را حاتت وٙیذ
 back boardرا تیٗ صٙذِی  ٚپطت ٔصذ ْٚلزار دادٔ ،ٜصذ ْٚرا ت ٝآرأی رٚی آٖ تىطیذ.
درصٛرت ٘یاس سمف خٛدر ٚرا تزداریذ

مهارت خود را افزایش دهید.
یکی از دوستان خود را روی یک صندلی بنشانید و از او بخواهید سر
خود را به سمت جلو جم کند (مانند کسی که تصادف کرده است) حاال
زیر نظر مربی ،سر او را به آرامی باال بیاورید و برای او کالر
ببندید .بعد یک بک برد پشت او قرار دهید و فرد را به آن فیکس کنید.

درآوردن کاله ایمنی موتورسوار
تا ٔجثٛر ٘طذٜایذ ،وال ٜایٕٙی را در ٘یاٚریذ - .اٌز راٛٞ ٜایی ٔطىُ دارد تایذ وال ٜایٕٙی را درآٚریذ.
اس ٔصذ ْٚتخٛاٞیذ ایٗ وار را ا٘جاْ دٞذ
اٌز ٕ٘یتٛا٘ذ یا تیٟٛش است← رٚش سیز:
-1تٙذ وال ٜرا تاس یا پار ٜوٙیذ.
-2یه ٘فز سز ٌ ٚزدٖ را حاتت ٍٟ٘ذارد (یه دست سیز ٌزدٖ  ٚیه دست سیز فه تحتا٘ی)
-3فزد دیٍز تاالی سز ٔصذ ْٚلزار ٌیزد
 وال ٜرا ت ٝآرأی عمة تىطذ تا اٌز اس ٘ٛع چا٘ٝدار است ،چا٘ ٝآساد ضٛد -سپس وال ٜرا وٕی ت ٝسٕت جّ ٛخٓ وٙذ  ٚآٖ را ت ٝآرأی عمة تىطذ تا وأالً خارد ضٛد.

مهارت خود را افزایش دهید.
از یکی از دوستان خود بخواهید یک کاله ایمنی بر سر بگذارد و روی
زمین دراز بکشد .حاال زیر نظر مربی با احتمال آسیب نخاعی ،کاله
را خارج کنید و کالر (گردنبند) ببندید.

