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Część 14:

Prawidłowe zachowania na miejscu
wypadku

Część ta opisuje co musisz zrobić, jeżeli brałeś udział w wypadku –
niezależnie od tego czy był to wypadek z innym pojazdem, innym
użytkownikiem drogi i/lub obiektem na drodze. W tej części dowiesz się też
co zrobić jeżeli na drodze napotkasz wypadek.

Co muszą zrobić kierowcy na miejscu wypadku lub sytuacji
awaryjnej

jeżeli brałeś udział w wypadku, musisz zatrzymać swój pojazd i
pozostać na miejscu zdarzenia przez pewien czas. Jeżeli pojazdy
blokują jezdnię lub stanowią zagrożenie dla innych użytkowników
dróg, należy oznaczyć jezdnię, a następnie jak najszybciej usunąć z
nich pojazdy.

Jeżeli poprosi Cię o to policjant, musisz podać mu swoje dane, adres
przetrzymywania pojazdu, dane właściciela pojazdu, numer
rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia, na przykład nazwę
towarzystwa ubezpieczeniowego lub dysk albo zaświadczenie
potwierdzające opłatę ubezpieczenia drogowego. Jeżeli na miejscu
zdarzenia nie ma policji, powinieneś podać te informacje osobom,
które brały udział w wypadku lub, jeżeli padnie taka prośba,
niezależnemu świadkowi zdarzenia.
Jeżeli Ty lub inna osoba została ranna, a na miejscu zdarzenia nie
ma policji, należy zgłosić wypadek najbliższemu komisariatowi policji.
Jeżeli podczas wypadku ucierpiało tylko mienie, a w pobliżu jest
policja, musisz zgłosić wypadek policji. Jeżeli w pobliżu nie ma policji,
musisz podać te informacje właścicielowi lub osobie, która opiekuje
się mieniem. Jeżeli, z jakiegoś powodu nie ma w pobliżu ani policji ani
właściciela, musisz podać wszystkie te informacje na komisariacie
policji tak szybko jak jest to możliwe.
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Zalecane jest wożenie ze sobą w samochodzie jednorazowego
aparatu z lampą błyskową i jeżeli to możliwe zrobienie zdjęć miejsca
wypadku i wszelkich wyrządzonych szkód.
Zachowaj ostrożność przy przesuwaniu zepsutych lub uszkodzonych
pojazdów oraz zrób co w Twojej mocy, aby ostrzec nadjeżdżające
pojazdy o wypadku.
Możesz ostrzec inne pojazdy włączając światła awaryjne.
Jeżeli potrzebujesz pomocy innych użytkowników drogi, aby ostrzec
pozostałe samochody, poszukaj jej natychmiast.
Jeżeli masz odblaskowy trójkąt ostrzegawczy (pojazdy ciężarowe i
autobusy muszą wozić go ze sobą), umieść go na drodze
wystarczająco daleko od miejsca wypadku, aby ostrzec
nadjeżdżające pojazdy z wyprzedzeniem.
Gdy ustawiasz trójkąt, powinieneś wziąć pod uwagę panujące
warunki na drodze, prędkość pojazdów oraz intensywność ruchu. Jest
to szczególnie ważne na autostradach i drogach dwujezdniowych.
Jeżeli samochód zepsuje się w pobliżu zakrętu, zawsze ostrzeż
pojazdy po obu stronach zakrętu.
Paliwo wyciekające z rozbitego samochodu jest niebezpieczne, wiec
zachowaj ostrożność zbliżając się do pojazdu, który uległ wypadkowi.
W samochodzie trzymaj kamizelkę lub kurtkę odblaskową oraz
latarkę. Jeżeli zdarzy się wypadek, załóż kamizelkę lub kurtkę i
skorzystaj z latarki, aby ostrzec innych użytkowników drogi o swojej
obecności.
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Co należy zrobić po przyjeździe na miejsce wypadku
Zalecenia !

Przeciwskazania "

•

Zachowaj spokój.

•

Nie panikuj – oceń sytuację
zanim zaczniesz działać.

•

Wyłącz silnik i zaciągnij hamulec
ręczny.

•

Nie zostawaj na miejscu
wypadku jeżeli jest tam
wystarczająca ilość osób do
pomocy i kontroli.

•

Skorzystaj z odblaskowego
trójkąta ostrzegawczego jeżeli to
możliwe.

•

Nie ulegnij wypadkowi – zaparkuj
samochód bezpiecznie, z dala od
jezdni.

•

Włącz światła awaryjne i
postojowe.

•

Nie przesuwaj rannej osoby,
chyba że istnieje ryzyko pożaru
lub przewrócenia pojazdu.

•

Upewnij się, że jesteś bezpieczny
gdy próbujesz pomóc innym.

•

Nie próbuj bez pomocy podnosić
samochodu, który przygniata
osobę ranną.

•

Upewnij się, że inni są
bezpieczni, powinieneś okryć
osoby ranne kurtką lub kocem,
aby zapewnić ciepło.

•

Nie zdejmuj kasku rannemu
motocykliście. Urazy szyi są
częste przy kolizjach motocykli, a
każda próba zdjęcia kasku przez
niedoświadczoną osobę może
sparaliżować rannego od szyi w
dół.

•

Zorganizuj świadków, aby
ostrzegli nadjeżdżające pojazdy
jeżeli nikt tego jeszcze nie zrobił.
Zachowaj szczególną ostrożność
w nocy i upewnij się, że osoby
pomagające są dobrze widoczne
(powinni mieć odblaskowe
opaski, jasne ubrania lub latarki).

•

Nie pozwól, aby ktokolwiek palił
na miejscu zdarzenia lub w jego
pobliżu.

•

Zadzwoń po pomoc. Skontaktuj
się ze służbami ratowniczymi pod
numerem 999 lub 112.

•

Nie dawaj rannej osobie nic do
picia ani jedzenia.
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Wypadki z udziałem materiałów niebezpiecznych
Jeżeli pojazd przewożący benzynę, olej opałowy lub kwas brał udział w
wypadku, powinieneś:
oddalić się od miejsca zdarzenia,
jeżeli to możliwe, ustawić się tak, aby wiatr wiejący od strony
wypadku nie wiał w Twoją stronę,
ostrzec innych użytkowników drogi o niebezpieczeństwie,
podać jak najwięcej informacji z oznakowania substancji
niebezpiecznej podczas wzywania pomocy, oraz
pozwolić służbom ratowniczym zająć się akcją ratowniczą.
Poniżej pokazane jest oznakowanie dla pojazdów przewożących
niebezpieczne chemikalia.

Szkodliwy dla skóry

Wybuchowy

Skażony biologicznie

Kwas

Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej o przewożeniu niebezpiecznych towarów
drogą lądową, możesz skontaktować się z Urzędem ds. Bezpieczeństwa i
Higieny (www.hsa.ie), który udostępni Ci przewodnik dotyczący Ustawy o
Przewozie Towarów Drogą Lądową z 1998 roku oraz przepisów w niej
zawartych.
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