ّوِ سالِ حذٍد تِ یک هیلیَى ٍ دٍیست ّشار ًفز در جْاى جااى

دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان
شبکه بهداشت و ردما ن شهرستان قدس

 -1کنترل سرعت

خَد را تِ علت حَادث تزافیکی اس دست هی دٌّذ ٍ تایص اس :5

یکی اس هْوتزیي عَاهل خطاز در آسایة ّاای ًاضای اس حاَادث

هیلیَى ًفز دیگز هجزٍح هی ضًَذ .سال گذضتِ حاذٍد ;ّ 6اشار

تزافیکی سزعت هی تاضذ  ،کِ ّان تاز تصااد ٍ ّان تاز ضاذت

ًفز اس هزدم ایزاى تز احز ایي حَادث جاى خَد را اس دست دادًذ کِ

آسیثْا تاحیز هی گذارد .تا کٌتزل سزعت هی تَاى اس تزٍس تصادفات

ایي آهار اس هتَسط جْاًی ٍ هٌطقاِ تیطاتز اسات .طثا ترزیا

پیطگیزی ًوَد ٍ ضزتِ ًاضی اس تصادفات ٍ ضذت آسیة ٍاردُ تاز

ساسهاى تْذاضت جْاًی هٌظَر اس هزگ ًاضی اس حَادث تزافیکای،

هصذٍم را کاّص داد .احتوال هزگ تازای سزًطایٌاى خاَدرٍ تاا

هزگی است کِ در فاصلِ  85رٍس اس رخذاد حادحِ تزافیکای اتفاا

سزعت  05کیلَهتز در ساعت  75،تزاتز سهااًی اسات کاِ سازعت

هی افتذ .حَادث تزافیکی اٍلیي عاهل هزگ در گزٍُ سٌی سیاز95

حیي تصاد  85کیلَهتز در ساعت تاضذ .ارتثاا تایي سازعت ٍ

سال ٍ ترذ اس تیواری ّای قلثی ٍ عزٍقی  ،دٍهایي عاهال هازگ

ضذت آسیة ًَعی ارتثا هستقین هی تاضذ.

درتوام گزٍّْای سٌی هحسَب هی ضَد .سَاًح راًٌذگی ٍ جاادُ

 -2خستگی و عوامل محیطی

ای قاتل پیص تیٌی ٍ پیطگیزی ّستٌذ  .هْن تزیي عَاهلی کِ تاز
ایوٌی سفز در جادُ ّا ٍ کاّص آسیة اس تصادفات هَحزًذ ضااهل
هَارد سیز هی تاضٌذ:

خستگی ایجاد ضذُ ًاضی اس تی خَاتی  ،هصز هَاد هخذر ٍ الکل
عاهل هْوی در تزٍس تصادفات هزگثار هی تاضذ .پژٍّص ّا ًطااى
هی دٌّذکِ تاحیزات خستگی تز رٍی راًٌذُ تا تاحیزات هَاد هخذر
در ایي سهیٌِ ّوساى است .راًٌذُ در حالت خساتگی توایال دارد
سزعتص را تیطتز کٌذ.

 -1کنترل سرعت
 -2کنترل خستگی و عوامل محیطی
 -3استتاده ا وستد ل و هیزیتتاام ا ننتی یتتر
کنربند ا ننی  ،صتندیی و ت

کتوه

 ،کت

ا ننی(برای راکبین موهور سیکلت)
 -4عدم استاده ا هلان هنرا
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس
تهیه کننده  :واحد سالمت جمعیت و خانواده

 -5را نتتد ی صتتحی و ار تتدبی ختتوهرو لبتتل ا
را ند ی

ا ننی(برای راکبین موهور سیکلت)

 3-1کنربند ا ننی

 3-3ک

استفادُ اس کوزتٌذ ایوٌی تِ عٌَاى یکای اس هاَحزتزیي راّکارّاای

استفادُ اس کالُ ایوٌی تاِ عٌاَاى یکای اس ساادُ تازیي ٍ تْتازیي

کاّص هیشاى آسیة در حَادث راًٌذگی تِ ضوار هی آیذ کِ تا تِ

رٍش تزای کاّص هیشاى آسیة در حَادث راًٌذگی هَتَرسایکلت

حال تیص اس ّز هذاخلِ دیگزی جاى اًساى ّا را ًجات دادُ است.

هی تاضذ.

-:را ند ی صحی و ار دبی خوهرو لبل ا را ند ی
دیذ ًاهٌاسة یک عاهل خطز کلیذی است کِ سزًطیٌاى خَدرٍ ٍ
عاتزاى پیادُ را هَرد تْذیذ قزار هی دّذ.
در صَرت حف فاصلِ طَلی هٌاسة تا سایز ٍسایل ًقلیِ تِ ٍیاژُ
تا ٍسیلِ ًقلیِ جلَیی در هَاقع ضازٍری ٍ رٍیاارٍیی تاا هَقریات
ّای هخاطزُ آهیش  ،هی تَاى سزیرتز ٍ راحتتز عکس الرول ًطاى
داد .خَدرٍ تایذ قثل اس راًٌذگی اس ًظز ارسیاتی فٌی – هکااًیکی ،

ٌّگام تزٍس تصاد  ،هَتَرسیکلت فاقذ ّزگًَاِ سیساتن هحااف

 3-2صندیی و

است ٍ خطزًا

کوه

در ایزاى سَاًح ٍ حَادث تزافیکای جاشع علال هْان هازگ ٍ هیاز
کَدکاى سیز  :سال تِ ضوار هی رٍد .در آغَش گزفتي کاَد
صٌذلی جلَی اتَهثیل تسیار خطزًا
صٌذلی ٍیژُ کَد

در

تزیي ٍسیلِ ًقلیِ ای است کاِ درصاذ تااالیی اس

تلفات جاًی را تِ خَد اختصاظ دادُ ٍ صذهات جثزاى ًاپذیزی تِ
ًقا حساس تذى تِ ٍیژُ سز ٍ صَرت ٍارد هی ضَد.

احتیاط کردن در رانندگی نشانه ترس یا کم تجربگی
نیست ،عالمت و نشانه عالقمندی شما به جان و مال

است .استفادُ ًاهٌاساة اس

ًیش هیشاى تاحیزگذاری ایي ٍسیلِ را در کاّص

آسیة ّاا کان های کٌاذ .اساتفادُ اس کوزتٌاذ ایوٌای هخصاَظ
تشرگساالى تزای کَدکاى خطزًا

ٍضریت تاطزی  ،رٍغي هَتَر  ،تزهش ّا  ،چزخ ٍ  ....تزرسی ضَد.

است سیازا ٌّگاام تصااد تاِ

راحتی اس هیاى آى تِ تیزٍى پزت هی ضًَذ.

خودتان و دیگران است.

-4عدم استاده ا هلان هنرا
وشاوی :

حَاس پزتی ًاضی اس

شُر قدس  ،بلًار 30متری شًرا،خیابان شُید شاٌ بًداغیان،

تلفي ّوزاُ تاعج
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عکس الرول ّای

شبکٍ بُداشت ي درمان شُرستان قدس تلفه46816924:

تاخیزی(در گزفتي

مىابع آمًزشی :
 .1سایت http://behdasht.gov.ir

تزهش ٍ یا تَجِ تِ
عالین راٌّوایی ٍ راًٌذگی)  ،اًحزا
حذاقل فاصلِ طَلی هی گزدد.

اس هسیز ٍ عذم رعایت

 . 2مرکس مدیریت حًادث ي فًریت َای پسشکی کشًر ،
ادارٌ پیشگیری از حًدث ي ارتقای ایمىی

