
Cz!"# 13:

Przeciwskazania

G!ówne czynniki wp!ywaj"ce na Twoj" zdolno#$ prowadzenia pojazdu to:
alkohol,
leki (na recept% oraz wolnodost%pne),
zm%czenie,
agresja drogowa oraz inne formy agresji.

W pojedynk% lub wspólnie, czynniki te:
wp!yn" na Twoj" zdolno#$ oceny sytuacji,
spowolni" Twoj" umiej%tno#$ reagowania oraz unikania
niebezpiecze&stw,
sprawi", 'e stracisz koncentracj% oraz
sprawi", 'e b%dziesz mniej ostro'nym i rozwa'nym kierowc".

Alkohol
Alkohol to g!ówny czynnik powoduj"cy wypadki, które prowadz" do #mierci i
urazów.
Nawet ma!e ilo#ci alkoholu mog" wp!yn"$ na Twoj" zdolno#$ oceny sytuacji
oraz umiej%tno#ci prowadzenia pojazdu.

PAMI$TAJ
Nigdy nie prowad% po alkoholu. Czy by&by" w stanie 'y# z takim

wstydem?
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Wykroczeniem jest prowadzenie, próba prowadzeniu lub posiadanie kontroli
nad pojazdem mechanicznym je'eli masz wi%cej ni':

80 miligramów alkoholu na 100 mililitrów krwi,
107 miligramów alkoholu na 100 mililitrów moczu lub
35 mikrogramów alkoholu na 100 mililitrów oddechu.

Nie ma sprawdzonej metody na stwierdzenie ile mo'esz wypi$ zanim
przekroczysz ten limit.
Zgodnie z prawem, kierowcy mog" zosta$ poproszeni o oddanie próbki
oddechu na komisariacie policji. Policja mo'e zorganizowa$ pobranie próbki
krwi lub moczu oraz odda$ je do analizy na zawarto#$ alkoholu. Wyniki tych
testów mog" zosta$ wykorzystane jako dowód gdy sprawa kierowcy trafi do
s"du.

Kary za jazd! po pijanemu
Je'eli zostaniesz skazany za jazd% po pijanemu, zostanie na!o'ony na
Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalny okres takiego zakazu zale'y
od poziomu alkoholu w organizmie. Inne rodzaje kar to wysokie grzywny i
kara wi%zienia.
Wyrok skazuj"cy za jazd% po pijanemu w wieloraki sposób wp!ynie na Twoje
'ycie. Je'eli zostaniesz skazany, Twoje imi% i nazwisko zostanie
opublikowane w gazecie. O wyroku musisz natychmiast powiadomi$ swoje
towarzystwo ubezpieczeniowe, a wp!ynie to na przysz!" wysoko#$
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ubezpieczenia. Prawdopodobnie b%dziesz musia! powiedzie$ swojej
rodzinie, znajomym i pracodawcy, poniewa' nie b%dziesz móg! prowadzi$
samochodu.

Narkotyki
Prowadzenie pod wp!ywem niektórych leków lub narkotyków jest niezgodne
z prawem. Je'eli policjant podejrzewa Ci% o to, ma prawo Ci% aresztowa$.
B%dziesz wtedy musia! odda$ próbk% krwi lub moczu, które zostan"
zbadane na zawarto#$ narkotyków lub leków (na recept% i
wolnodost%pnych). Je'eli substancje te b%d" obecne w organizmie, mo'esz
zosta$ skazany za prowadzenie pojazdu pod wp!ywem #rodka
odurzaj"cego.

Zm!czenie kierowcy
Nie powiniene# prowadzi$ je'eli jeste# zm%czony. Kierowcy, którzy cierpi" z
powodu braku snu s" zagro'eniem dla siebie samych oraz dla innych
u'ytkowników drogi.
Je'eli jeste# zm%czony i walczysz ze sob", 'eby nie zasn"$,
prawdopodobnie do#wiadczysz tzw. “mikro drzemek”. Trwaj" one do 10
sekund i mog" Ci si% przydarzy$ nawet z otwartymi oczami.
Podczas przyk!adowej mikro drzemki, która trwa tylko cztery sekundy, Twój
samochód mo'e przejecha$ 110 metrów (to wi%cej ni' d!ugo#$ boiska do
pi!ki no'nej), a Ty nie b%dziesz sprawowa! nad nim kontroli.
Zdarza!o si% w przesz!o#ci, 'e zm%czeni kierowcy zasypiali, tracili kontrol%
nad pojazdem i powodowali powa'ne obra'enia i wypadki #miertelne.
Prowadzenie samochodu przez m%czonego kierowce nie jest niezgodne z
prawem. Jednak, je'eli stracisz kontrol% nad pojazdem i spowodujesz
wypadek, zostaniesz poci"gni%ty do odpowiedzialno#ci karnej.
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Porady dla #pi"cych kierowców:
Nigdy nie prowad( samochodu je'eli walczysz ze sob", 'eby nie
zasn"$,
Zatrzymaj si% i zdrzemnij przez 15 minut (ustaw budzik w telefonie
komórkowym),
Aby jak najlepiej wykorzysta$ t% przerw%, napij si% napoju z
zawarto#ci" kofeiny przed drzemk" (150mg kofeiny, na przyk!ad dwie
fili'anki kawy),
Po drzemce zaczerpnij #wie'ego powietrza i rozprostuj nogi,

Stosuj"c si% do powy'szych porad powiniene# by$ w stanie prowadzi$ przez
nast%pn" godzin% lub d!u'ej.

Przez ca!y czas musisz mie$ kontrol% nad pojazdem.
Przez ca!y czas musisz by$ w stanie bezpiecznie zatrzyma$ swój
pojazd.

PAMI$TAJ
Je'eli cierpisz na powa'ny brak snu, jedynym ratunkiem jest
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Agresja na drogach oraz agresywna jazda
Je'eli jako kierowca ulegasz agresji drogowej oznacza to, 'e opanowuje Ci%
niekontrolowany gniew, który prowadzi do zastraszenia lub przemocy wobec
innego kierowcy.
Agresywna jazda to jazda nierozwa'na i g!upia. Mo'e oznacza$ jazd% z
nadmiern" pr%dko#ci", siedzenie na ogonie (jazda zbyt blisko pojazdu przed
Tob"), nie korzystanie z kierunkowskazu przy zmianie pasów, nieostro'ne
poruszanie si% zygzakiem w#ród innych pojazdów oraz nadu'ywanie
klaksonu lub cz%ste miganie #wiat!ami przednimi.
Je'eli inny kierowca stara si% Ci% sprowokowa$, nie reaguj. Nie daj si%
skusi$ i nie przyspieszaj, nie hamuj nie skr%caj gwa!townie. Mo'e to
doprowadzi$ do wypadku lub do tego, 'e inni kierowcy pomy#l", 'e robisz
im na z!o#$. Zamiast tego uspokój si% i skup si% na je(dzie, aby bezpiecznie
uko&czy$ podró'. Zawsze pami%taj, 'e bezpiecze&stwo jest najwa'niejsze.
Zg!o# wszelkie wypadki agresji drogowej na lokalnym komisariacie policji lub
skontaktuj si% z Traffic Watch pod numerem: 1890 205 805 (koszt
po!"czenia lokalnego).
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