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Her yıl ekim ayı gibi ilk raporlar haberlerde ortaya çıkmaya
başlar: Düşen yapraklar trafiği yoğunlaştırmaktadır.
Yapraklar düşmeye başlar başlamaz sadece demir yollarında
değil, yollarda da işler ters gidebilir. Sonbahar güzel bir
mevsimdir ancak beraberinde çok fırtınalı havalar getirebilir.
Kazalar, ani yağışlar ve kışın havanın daha erken kararması
trafik sıkışıklıklarına yol açar.

Farkındalık
Çalışanlarınız bu koşullarla bir kez daha uğraşmak zorunda
kalacaklar. Çalışanlarınızın trafikteki risklerin farkında
olmalarını sağlayarak büyük sıkıntıların önüne geçilebilir.
Hasar önleme, yol güvenliğine sürekli dikkat edilerek durur
veya düşer. Her mevsim kendine has riskleri beraberinde
getirir ve çalışanlarınızın bunların farkında olmasını sağlamak
gerekir.
Çalışanlarınızı, en iyi görüş için temiz ön camların ve
düzgün çalışan sileceklerin önemi hakkında bilgilendirin.
Trafikteki kaza oranı, yağmur yağdığında iki kat artar. Bu
da ekstra dikkat gerektiği anlamına gelir. Trafikteki diğer
sürücülerin aniden fren yapabileceklerini, muhtemelen daha
yavaş süreceklerini ve trafikte daha az görünebileceklerini
unutmayın.

İlk buzlu gecelerin bir kez daha ortaya çıkabileceğini ve
kayganlığa neden olabileceğini unutmayın. Hava tahminlerini
takip ederek, sürücü sürüş stilini daha kötü hava koşullarına
uyarlayabilir. Kayganlık ve yağmur durumunda daha fazla
takip mesafesi bırakmayı, hızınızı uyarlamayı ve yeterli
seyahat süresi ayarlamayı düşünün.
Bir fırtına durumunda, hem kendiniz hem de diğer sürücüler
için otoyolda dönmenin yanı sıra köprü ve viyadüklerde
devrilme riskinin farkında olun.

Araç farları
Otomatik farlar, özellikle yeni otomobillerde, sisli koşullarda
her zaman çalışmaz. Sis, farları açıp kapatan ışık hücresi
tarafından algılanmaz. Bunu aklınızda tutun ve sisli
koşulları fark ettiğiniz an farları manüel olarak açın. Tam
bu tip koşullar, arka farlarınıza en çok ihtiyaç duyacağınız
durumlardır. Özellikle az güneş ışığı olan koşullarda, gün
boyunca bile kısa farları veya gündüz farlarını kullanın.
Yaklaşan araçlar güneşe bakıyor olabilir ve farlarınız açıkken
sizi daha iyi görürler. Arabanızda iyi güneş gözlüklerinin
bulunduğundan emin olun, böylece güneş veya yoldan
kaynaklanan yansımalar ile gözleriniz kamaşmaz.
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Çiftleşme dönemi

Kış lastikleri

Eylül ayında çiftleşme dönemi başlar ve erkek geyikler bir
dişi aramaya çıkar. Bir geyik aniden yola çıkabilir. Akşamları
ve ormanlık alanlarda ekstra tetikte olun ve önerilen
uygulanabilir hızda kalın. Yolda bir geyikle karşılaşırsanız ve
fren yapma seçeneğiniz yoksa o zaman çarpışmayı önlemeye
çalışmamalısınız. Ani bir kaçınma eylemi geyikle çarpışmayı
önleyebilir ancak çok kısa sürede tepki vermek zorunda
kaldığınız için yana doğru hareket etmenin güvenli olup
olmadığını görmeyebilirsiniz.

Bazı ülkelerde kış lastikleri buz, kar ve don gibi kış
koşullarında zorunludur. Bu koşullar sadece kışla sınırlı
değildir, aynı zamanda sonbaharda da düzenli olarak
gerçekleşir. Sizin için geçerli olan ülkelerdeki düzenlemeler
hakkında iyi bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun. Tüm
mevsimlere uygun lastikler yerine gerçek kış lastiklerini tercih
etmek daha iyidir. Daha yumuşak kauçuk bileşimi ve özel kış
lastiği sırtı, düşen yapraklar nedeniyle yol kaygan olsa bile
daha fazla tutuş sağlar.

Kabin sıcaklığı
Sonbahar günleri soğuk olabilir bu yüzden kabin içindeki
ısıtıcı zaten çalışır. Bu rahatlık yüzünden direksiyon başında
uyuyakalma ihtimali artar. Dikkatli olmanızı engelleyecek
kadar sıcak ve rahat olmadığınızdan emin olun. Özellikle
yağmurlu koşullarda camların buğulanmasını engellemek için
klima kullanın.
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• Nitelikli uluslararası Risk Mühendisliği ağı,
müşterilerine Risk Mühendisliği’nde dünya çapında
çoklu disiplin desteği sunar.
• HDI Risk Consulting, HDI Global SE’nin tamamen
bağlı kuruluşudur ve dolayısıyla Almanya ve
Avrupa’daki en büyük sigorta gruplarından olan
Talanx Grubunun bir parçasıdır.
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• HDI Risk Consulting Uzmanları, belirli risk önleme
eylem planlarının geliştirilmesini sağlamak için risk
ve güvenlikle ilgili analizler sunar.

