Jak se správně zachovat u dopravní nehody
Jak se správně zachovat, jste-li svědky nebo účastníky dopravní nehody? Na tuto otázku naleznete
odpověď v tomto článku.
ČINNOST NA MÍSTĚ NEHODY DO PŘÍJEZDU ZÁCHRANÁŘŮ
Pokud jste účastníkem dopravní nehody a je-li to možné s ohledem na aktuální situaci, nejprve zastavte
vozidlo a zabezpečte ho proti dalšímu pohybu (vypnutí motoru, vytažení klíčku nebo karty ze spínací
skříňky, zatažení ruční brzdy).
Rozsviťte výstražná světla a před vstupem do vozovky si oblečte reflexní vestu (mějte ji uloženou ve
vozidle vždy v dosahu řidiče). V dostatečné vzdálenosti za vozidlem umístěte výstražný trojúhelník.
Pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují bezodkladnou první pomoc (zástava dechu, rozsáhlé
krvácení) neprodleně přivolejte pomoc (tel. č. 155) a poté se věnujte zraněným.
Do příjezdu záchranářů zabezpečte místo nehody provizorně tak, aby nedošlo ke zhoršení situace.
Rozdělte si činnosti s dalšími přítomnými - jedná se jak o provizorní regulaci dopravy, tak o zamezení
rizik v důsledku nehody (požár, únik nebezpečných látek). Ostatní nezranění účastníci nehody by měli
na příjezd záchranářů čekat v bezpečné vzdálenosti od havarovaných vozidel a od vozovky, např. za
svodidly.
Pokud dojde k požáru a máte odpovídající hasicí přístroj a znalosti, jak správně hasit, pokuste se požár
uhasit. Nepřeceňujte však své síly. Hrozí-li únik převážených nebezpečných látek, informujte o tom
záchranáře a přemístěte se do bezpečné vzdálenosti.
Jestliže již nikomu nehrozí bezprostřední nebezpečí, věnujte se dalším činnostem. Nejdříve zajistěte
bezproblémový příjezd pro záchranné složky. Pokud lze předpokládat přílet vrtulníku záchranné služby,
vytipujte vhodné místo k přistání (prostor bez stromů, el. vedení a křovin). Při příletu vrtulníku
signalizujte svoji pozici např. reflexní vestou nebo svítilnou. Vhodné místo pro přistání si však vybere
vždy pilot.
Poté lze řešit i méně důležité činnosti, např. označení pozice havarovaných vozidel, fotodokumentaci,
vyplnění formuláře „Záznam o dopravní nehodě“, zjištění kontaktů na svědky apod. Nezapomeňte také
zabezpečit majetek účastníků nehody. Do příjezdu policie se zdržte pití alkoholu.
PŘIVOLÁNÍ POMOCI
Pokud již nevolal na tísňové linky některý z jiných účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc.
Nemáte-li mobilní telefon, požádejte někoho jiného, nebojte se zastavit i projíždějící vozidla. Každý
má povinnost ze zákona v takové situaci poskytnout pomoc.
Jde-li o vážnou nebo hromadnou nehodu, volejte tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím budou
vyrozuměni hasiči, policie i zdravotnická záchranná služba.
Pokud však záchranáře přivoláte, buďte připraveni jim ihned po příjezdu podat všechny potřebné
informace, zejména:
•

jaká hrozí nebezpečí a co jste již sami udělali k jejich omezení,

•

počet osob nebo zvířat, která jsou ve vozidlech a je třeba je vyprostit,

•

jaký je stav zraněných.
Buďte k dispozici veliteli zásahu (což je velitel té složky, která dorazí na místo první nebo řídí zásah,
obvykle hasič) pro případ poskytnutí dalších informací. Řiďte se vždy pokyny velitele zásahu.

