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Kihűlés veszély
A téli hideg idő beálltával veszélyben
a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban
élők, figyeljünk oda rájuk!

A jó idő elmúltával a hirtelen
beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok
alatti hőmérséklet kemény próba elé
állítja az utcán élőket és a tüzelő
nélkül, lakásukban egyedül élő idős
embereket. A rendőrség minden
évben, a hideg beköszöntével kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élő
hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr haladéktalanul
gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő
elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a
hajléktalan számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzá.
Szükség esetén a hajléktalan személy fizikai állapotának ellenőrzését követően, a
szolgálatot teljesítő rendőr a rendőrség ügyeletén keresztül értesíti a területileg
illetékes regionális diszpécserszolgálatot, amennyiben a krízishelyzetben lévő
hajléktalan nem ismeri a környéket, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a
tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a közegészséget.
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A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell
fordítani a lakásukban, házukban – bármilyen
okból – fűteni nem tudó, főleg egyedül élő,
idős emberekre is. Tüzelő nélkül, hideg
lakásban túlélési esélyeik csökkennek.
Védelmük
érdekében
a
rendőrség
a
jelzőrendszer részeként a társszervekkel mentőszolgálatok,
katasztrófavédelem,
a
megyei és települési önkormányzatok, jegyzők
és polgármesterek - közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt és
együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is
nagy szerepük lehet abban, hogy a további halálesetek megelőzhetőek legyenek. Így
mindenki aktívan segítséget nyújthat, a hideg idő beköszöntével az eddigieknél
jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan
magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra is.
Amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés
veszélyeztethet, kérjük, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a
112-es telefonszámokon, ill. jelezze a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak

2.

Téli közlekedés
Úgy tűnik, az idei telet sem ússzuk meg
havazás nélkül ezért nem árt tehát átismételni
a téli autózással kapcsolatos tudnivalókat.

Ha az autó ablakai havasak, jegesek, akkor azt
el kell távolítani. Nem csak csíkokban kell
jeget kaparni, hanem az ablak teljes felületén.
A lámpákat, irányjelzőket szintén meg kell
pucolni, de ezzel még mindig nem vagyunk
készen. Az autó tetejéről, a motorház- és
csomagtér tetőről is le kell seperni a havat; a
tetőn hagyott hóréteg ugyanis felolvad, egy fékezéskor pedig lezúdulhat elénk az
összes, ezzel pillanatokig megakadályozva a kilátást.
A jó, biztonságos vezetés második alapfeltétele a megfelelő üléspozíció. Hatalmas,
feszülő kabátban előfordulhat, hogy bizonyos helyzetekben a ruházattól nem tudunk
kellő gyorsasággal reagálni. Az ülést ezért úgy kell beállítani, hogy amennyire lehet,
hátul üljünk benne, és annyira húzzuk előre, hogy minden pedált hajlított lábbal
teljesen ki tudjunk nyomni. Ha ez is stimmel, a kormányt olyan a magasra kell
állítani, hogy bárhol fogjuk meg, ne kelljen teljesen kinyújtani a karunkat.
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A téli, csúszós aszfalt legnagyobb veszélye, hogy sokszor nem látszik, az út csak
vizes vagy tényleg lefagyott. Éppen ezért mindenkinek azt ajánljuk, ha eltérő
kinézetű burkolathoz ér, csökkentse a sebességet. Ilyenkor érdemes egy rövid,
óvatos fékezéssel kipróbálni, megvan-e a megfelelő tapadás.
Ha csúszós felületre érünk, érdemes észben tartani, hogy a legfontosabb a
higgadtság: kerüljük a hirtelen mozdulatokat! A túlzott pedálkezelés szinte minden
esetben tapadásvesztéssel jár, de a túl nagy kormánymozdulat hatására is elkezdhet
orral csúszni az autó. Ez az alulkormányozottság.
A kanyarodás közben találkozhatunk azzal a jelenséggel is, hogy az autó fara kezd el
csúszni: ez a túlkormányozottság. Ez a fajta megcsúszás a veszélyesebb, hiszen egy
ilyen csúszást elkezdő autót nagyon pontosan kell megfogni ahhoz, hogy ne
csapódjon át a másik irányba. Ilyenkor a csúszásnak megfelelő irányban kell
ellenkormányozni, de csak addig, míg az autó meg nem áll a csúszásban. Amint
megvan, gyorsan vissza kell tekerni egyenesbe, így elkerülhető, hogy a másik
irányba még nagyobb lendülettel csapódjon ki az autó.
Alapvetően
kétféleképpen
lehet
még
megcsúszni, fékezés közben és gázadás
közben.
Kezdjük
az
utóbbival.
Egy
elsőkerekes autó, csúszós útburkolaton túl
nagy gázra elkezdi tolni az orrát, vagyis
alulkormányozottá válik. Ilyenkor mérsékelni
kell a gázadást, és az autó egyből ismét fordul.
Hátsókerekesnél ugyanez a túlzott gáz az autó
farának kitörésével jár (túlkormányzott), de itt
is a gáz visszavétele a megoldás.
A vészfékezést kétféleképpen lehet elkövetni, attól függően, hogy van blokkolásgátló
az autóban vagy nincs. Az utóbbi eset az egyszerűbb, ugyanis ilyenkor satuféket kell
nyomni: minél határozottabb a mozdulat, annál jobb. Ahhoz, hogy újra a kezünkbe
vegyük az irányítást, fel kell engedni a féket és korrigálni, majd újra benyomni. Ilyen
autónál tehát pumpáló mozgást kell végezni a fékpedálon, de úgy, hogy közben az
autó kitörési kísérleteit kordában tartsuk.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
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