
السالمة املرورية

تهدف السالمة املرورية بمفهومها الواسع إلى تبني جميع الخطط والبرامج واللوائح املرورية واإلجراءات الوقائية؛
للسيطرة على الحوادث املرورية، والحفاظ على أمن البالد ومقوماتها البشرية واالقتصادية.

عناصر السالمة املرورية
تتمثل السالمة املرورية في ثالثة عناصر، هي:

أوال: املركبة:

 أ- وسائل السالمة في املركبة هي:

اإلطارات ( املقاس- النوع- التحمل- معدل السرعة-  سنة اإلنتاج- أماكن التخزين).
العجل االحتياطي وملحقاته.

املصابيح واإلشارات الضوئية.
املرايا العاكسة واملّساحات.

املكابح وفرامل الوقوف.
أقفال األبواب.

إشارات اإلنذار الصوتية والضوئية.
حزام األمان.

مقاعد األطفال.
الوسادة الهوائية ومساند الرأس.

طفاية الحريق وفرش مقاوم للحريق.
حقيبة اإلسعافات األولية.

ب- الفحص الدوري:
ويهدف الفحص الدوري للسيارات إلى:

صيانة املركبة.
التقليل من الحوادث املرورية.

املحافظة على البيئة.
املحافظة على سالمة مستخدمي الطريق.

كشف األعطال.

ثانيا: الطريق:
وسائل السالمة في الطريق:

إنشاء شبكات طرق عالية املستوى والجودة حول اململكة.
التصميم والتخطيط الهندسي للطريق.

إضاءة الطريق وتركيب أدوات تنظيم املرور وتخطيط الطريق.
صيانة الطريق والتأكد من صالحيته.

إقامة محطات وزن حمولة الشاحنات في الطرق الخارجية بني مدن اململكة.

ثالثا: السائق:
للسائق دور هام في السالمة املرورية، لذا يجب أن تتوفر به الصفات التالية:

سالمة العقل والحواس.
التقيد بتعليمات املرور.

التركيز أثناء القيادة.
اإلملام بميكانيكا املركبة وصيانتها.

استخدام حزام األمان.

وسائل السالمة الخاصة بالسائق:

استخدام حزام األمان.
وجود مساند الرأس.

وسائل خاصة كالنظارات الطبية وحقيبة اإلسعاف والوسادة الهوائية.

 

أساليب وقواعد القيادة اآلمنة

1. قبل القيادة

 إلقاء نظره حول املركبة والتأكد من مستوى اإلطارات وحالة الطريق.
 إغالق األبواب بإحكام.

 تأكد من وضع املقعد وعجلة القياده بالنسبه لك.
 اربط حزام األمان أنت ومن معك.

 تأكد من وضع املرايا العاكسة.
 الحظ مؤشرات التابلوه من مستوى الوقود والحرارة.

2. تشغيل املركبة

3. البدء بالتحرك وفق قيادة آمنة ووفقاً لتعليمات وأنظمة املرور املحددة لقواعد السير

4. الوقوف، باتباع ما يلي:

انظر عبر املرآة العاكسة لكشف الطريق.
إعطاء إشارة الوقوف.

تخفيف الضغط على دعاسة البنزين.
الضغط على دعاسة الفرامل تدريجياً حتى تقف السيارة.

بعد الوقوف شد فرامل اليد.
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