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Bezpieczna jesień na drodze.
Każdego roku, mniej więcej w październiku, w
wiadomościach pojawiają się pierwsze informacje o
opadających z drzew liściach, które utrudniają jazdę. Wraz
z opadającymi liśćmi spadają na nas nowe zagrożenia,
nie tylko na torach kolejowych, ale również na drogach.
Jesień to piękna, a jednocześnie kapryśna pora roku, jeśli
chodzi o pogodę. Korki są spowodowane wypadkami,
nagłym oberwaniem chmury czy ciemnością, która wraz z
początkiem zimy nastaje wcześniej.

Świadomość
Twoi pracownicy znowu będą musieli zmierzyć się z tymi
warunkami. Stale uświadamiając im zagrożenia w ruchu
drogowym, możesz uniknąć wielu nieszczęść. Zapobieganie
stratom w dużej mierze zależy od koncentracji na
bezpieczeństwie na drodze. Każda pora roku wiąże się ze
specyficznymi zagrożeniami, dlatego też warto uświadamiać
je pracownikom.
Przekaż swoim pracownikom, jak ważne dla zachowania
optymalnej widoczności jest utrzymywanie czystej szyby
przedniej i prawidłowo pracujących wycieraczek. Odsetek
wypadków w ruchu drogowym jest dwukrotnie wyższy
w warunkach deszczu. To znaczy, że należy zachować

szczególną ostrożność. Pamiętaj, że inni uczestnicy ruchu
mogą nagle zahamować, prawdopodobnie będą poruszali
się wolniej oraz będą mniej widoczni.
Ponadto w tym okresie mogą wystąpić pierwsze mroźne
noce, sprawiając, że nawierzchnia stanie się śliska.
Zapoznając się na bieżąco z prognozą pogody, kierowca
może dostosować styl jazdy do gorszych warunków. Na
śliskiej i mokrej nawierzchni warto zwiększyć odstęp od
pojazdu poprzedzającego oraz dostosować prędkość i
założyć odpowiednio dłuższy czas jazdy.
W razie burzy należy uważać na zagrożenie dachowaniem
na mostach i wiaduktach, a także poślizgami na
autostradach – dotyczy to zarówno Ciebie, jak i innych
uczestników ruchu.

Światła pojazdu
Automatycznie włączane światła, spotykane zwłaszcza w
nowszych modelach samochodów, nie zawsze działają we
mgle. Mgła nie jest rozpoznawana przez ogniwa świetlne,
które odpowiadają za włączanie i wyłączanie świateł.
Pamiętaj o tym i ręcznie włącz światła, gdy tylko zobaczysz
mgłę. W takich warunkach najbardziej potrzebne są tylne
światła. Włączaj światła mijania lub światła do jazdy dziennej
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również w ciągu dnia, szczególnie przy zachodzącym
słońcu. Kierowcy pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka
mogą zostać oślepieni słońcem i łatwiej dostrzegą Twój
pojazd, jeśli będzie miał włączone światła. Zawsze miej w
samochodzie wysokiej jakości okulary przeciwsłoneczne,
aby uniknąć oślepienia przez słońce lub jego odbicie od
nawierzchni.

Okres godowy zwierząt
We wrześniu zaczyna się rykowisko: jelenie wyruszają na
poszukiwanie partnerek. Jeleń może nagle wbiec na drogę.
Zachowaj szczególną ostrożność wieczorami i na obszarach
leśnych oraz przestrzegaj zalecanej prędkości. Jeśli na drogę
wbiegnie jeleń i nie będziesz mógł się zatrzymać, nie próbuj
uniknąć kolizji. Nagła próba ominięcia przeszkody być może
pozwoli uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, ale w ułamku
sekundy, który masz na reakcję, możesz nie zauważyć, czy
ruch w inną stronę jest bezpieczny.

Temperatura w kabinie
Jesienią bywa chłodno, przez co w pojeździe włącza się
ogrzewanie. Komfort termiczny zwiększa ryzyko zaśnięcia
za kierownicą. Upewnij się, że w samochodzie nie jest zbyt
ciepło, aby utrzymać maksymalną koncentrację. Włącz
klimatyzację, zwłaszcza jeśli pada deszcz, aby zapobiec
parowaniu szyb.

Opony zimowe
W niektórych krajach opony zimowe są obowiązkowe do
jazdy w takich warunkach, jak lód, śnieg i mróz. Warunki
te mogą występować nie tylko zimą, ale również jesienią.
Pamiętaj, aby zapoznać się z przepisami w kraju, po którym
podróżujesz. Opony zimowe są lepszym wyborem niż opony
wielosezonowe. Miękka mieszanka gumy i specjalny kształt
bieżnika zapewniają lepszą przyczepność, nawet na śliskiej,
pokrytej liśćmi nawierzchni.
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• Wykwalifikowana międzynarodowa sieć inżynierii
ryzyka oferuje klientom z całego świata całościowe
wsparcie w tej dziedzinie.

W razie pytań i/lub chęci uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt:
HDI Risk Consulting
Tel.: +31 (0)10 – 40 36 328
hrc@nl.hdi.global
www.hdi.global

• HDI Risk Consulting jest podmiotem zależnym
w całości należącym do HDI Global SE i częścią
Grupy Talanx, jednej z największych grup
ubezpieczeniowych w Niemczech i całej Europie.
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• Specjaliści z HDI Risk Consulting oferują analizy
dotyczące ryzyka i bezpieczeństwa, umożliwiając
opracowanie planów ograniczania ryzyka.

