توصيه هاي حفاظتي درخصوص خودرو:

تشٍسيست ًوي تَاًذ تذٍى دستشسي تِ خَدسٍي شوا ،توة
يا هَاد هٌفجشُ سا دس آى كاس تگزاسد .تِ ّويي دليل اتخار الذاهات حفاظتي دس هَسد سشلت خَدسٍي
شوا دس جاّايي كِ احتوال داسد ّذف حولِ تشٍسيستي لشاس تگيشيذ ،كاهالً ضشٍسي است .لزا تِ تَطيِ
ّاي ريل تَجِ كٌيذ:
ّ وَاسُ حتي اگش لظذ داسيذ فمط لحظاتي خَدسٍي خَد سا تشن كٌيذ (تشاي خشيذ يا  )...شيشِ
ّايش سا تاال كشيذُ ٍ دسب آى سا لفل كٌيذ .دس طَست اهكاى ،هاشيي سا تِ ٌّگام شة دس خياتاى
سّا ًكٌيذ.
 چٌاى چِ دس هحيطي ًااهي ٍ پشخطش لشاس داشتِ يا سكًَت داسيذ ،دسب تان سا لفل كشدُ ٍ دسب
لَلِ اگضٍص سا تا سشپَشي تثٌذيذ .تذيي تشتية لشاسدادى هَاد هٌفجشُ دس خَدسٍي شوا هشكلتش هي
شَدً .گزاسيذ كسي دس ًثَد شوا تِ طٌذٍق ػمة هاشيي دستشسي پيذا كٌذ.
ٍ لتي خَدسٍ سا دس هحَطِ اي تاص پاسن هي كٌيذ ،لثل اص خشٍج اص هاشيي ،هشالة افشاد هشكَن
حاضش دس هحل ٍ چشن ّايي كِ شوا سا هي پايٌذ ،تاشيذ .دس طَست هشاّذُ افشاد هشكَن تا هاشيي
اص هحل دٍس شَيذ.
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ٍ لتي هاشيي سا دس هحَطِ اي ًا اهي پاسن كشدُ ٍ سپس تِ طشف هاشيي تشگشتِ ايذ ،اتتذا دٍس
هاشيي لذم صدُ ٍ لثل اص سَاس شذى ،اطشاف آى سا تِ دلت تشسسي كٌيذ .دس هٌاطك پش خطش ،شايذ تذ
ًثاشذ دس جستجَي ّش سدپايي اص سين يا ًَاس غيشػادي ،صيش هاشيي سا خَب تگشديذ.
ّ شگاُ هتَجِ حولِ ػليِ خَد شذُ ايذ ،تايذ تذٍى دس اختياس داشتيِ صهاى كافي تشاي سٌجش تواهي
پياهذّاي احتوالي ،تظويوي لحظِ اي تگيشيذ .لزا تشاي تسشيغ تظوين گيشي دس ايي صهيٌِ ،هي
تَاًيذ اص لثل دس رّي خَد هشخض كٌيذ كِ تحت ششايط هختلف ٍ احتوالي ،چِ ٍاكٌشي خَاّيذ
داشت.
ّ شگض دس ٌّگام حَادث ساًٌذگي ،خَد سا تا طشف هماتل دسگيش ًكٌيذ .چٌاى چِ حادثِ دس هٌاطك
ًااهي يا غشية تشايتاى سخ دادُ است ،اص پزيشفتي ّشگًَِ پيشٌْاد تَسط طشف هماتل اهتٌاع كشدُ ٍ
سؼي كٌيذ هَضَع سا تَسط كاسشٌاساى ساٌّوايي ٍ ساًٌذگي حل كٌيذ .صيشا هوكي است
پيشٌْادّايي اص لثيل تؼويش اتَهثيل تَسط طشف هماتل ،اخز آدسس هٌضل ٍ هذاسن شٌاسايي،
شواسُ تلفي ٍ غيشُ اص طشف هماتل دسخَاست گشدد .شوا تايذ َّشياساًِ تِ ايي هَضَػات تَجِ
داشتِ تاشيذ.
ّ شگض دس ٌّگام ساًٌذگي ًسثت تِ اتَهثيلّاي پشت سش خَد تي تفاٍت ًثاشيذّ .ش فشد ،هوكي
است دس هؼشع سَء لظذ افشاد ًاتاب ٍالغ گشدد .تٌاتشاييَّ ،شياسي دس ٌّگام ساًٌذگي هيتَاًذ شوا
سا اص ايي هَضَع هطلغ كٌذ .تِخظَص اگش دس ساػات هشخظي تِ هحيط كاس خَد سفتِ يا آى جا سا
تشن هيكٌيذ.
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