Pasy bezpieczeƒstwa uratowa∏y ju˝ ˝ycie
milionów ludzi, odkàd w 1957 roku Szwed
Nils Bohlin opatentowa∏ „szelki ˝ycia”, a od
roku 1958 Volvo jako pierwsza marka na
Êwiecie zacz´∏a seryjnie montowaç pasy
w swoich samochodach. Z biegiem lat
przekonano si´, ˝e ˝adne inne urzàdzenie
nie sprzyja w takim stopniu bezpieczeƒstwu
biernemu w samochodzie, jak zapi´te pasy.
Po∏owa osób, które zgin´∏y wewnàtrz aut nie
majàc zapi´tych pasów, ˝y∏aby nadal,
gdyby w por´ te pasy zapi´∏a.

Wydzia∏ Ruchu Drogowego
KW Policji w Poznaniu

W chwili zderzenia auta z nieruchomà
masywnà przeszkodà z pr´dkoÊcià oko∏o
50 km/godz. na ludzi wewnàtrz auta dzia∏a
ogromna si∏a przecià˝enia; osoba o wadze
cia∏a 75 kg przez moment ma „mas´
zderzeniowà” oko∏o 3750 kg. Nikt nie
jest w stanie przeciwstawiç si´ tej sile
i zostanie rzucony na desk´ rozdzielczà,
albo wyrzucony przez okno i jego cia∏o
ulegnie zmia˝d˝eniu, chyba, ˝e powstrzymajà je dobrze zapi´te pasy.

Grupa Ubezpieczeniowo-finansowa „Warta“

dusz´ do cia∏a

ZAPNIJ ALBO
Trzypunktowe pasy bezpieczeƒstwa typu
V sà prostym i skutecznym sposobem
ochrony ˝ycia i zdrowia kierowców
i pasa˝erów pojazdów. Ich zadaniem jest
przywiàzanie cz∏owieka do fotela i utrzymanie w pozycji siedzàcej w momencie
zderzenia tak, aby cia∏o nie uderzy∏o w twarde
elementy kabiny, ani z niej nie wypad∏o.

Przypnij
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• Zapi´te pasy bezpieczeƒstwa co najmniej dwukrotnie
zwi´kszajà szanse prze˝ycia wypadku w samochodzie.
• Pasy wià˝àce kierowc´ z autem umo˝liwiajà lepsze
wyczucie ruchów pojazdu i precyzj´ kierowania.
• Poduszka powietrzna zabezpiecza przed urazami
g∏ow´, w∏aÊciwie ustawiony zag∏ówek chroni szyj´,
zapi´ty pas zabezpiecza ca∏e cia∏o.

Prawid∏owo zapi´te pasy powinny
p∏asko przylegaç do cia∏a. Pas biodrowy
opinaç biodra jak najni˝ej w stosunku
do brzucha. Pas piersiowy powinien
przebiegaç nad Êrodkiem barku, bez
tendencji do zsuwania si´ z ramienia.
W tym celu dopasuj górny punkt
mocowania pasa.

Pas nie uchroni przed wysuni´ciem si´
spod niego osoby le˝àcej na odchylonym
fotelu, ani nie zapobiegnie uderzeniu
o desk´ rozdzielczà kogoÊ, kto
w momencie wypadku by∏ pochylony
do przodu. Jedyna pozycja dajàca du˝e
szanse prze˝ycia to pozycja siedzàca.

Je˝eli jesteÊ grubo ubrany, rozepnij
p∏aszcz, kurtk´ lub marynark´ i poprowadê taÊmy pasa jak najbli˝ej cia∏a.
Po zapi´ciu klamry naciàgnij pas
piersiowy, ˝eby skasowaç luzy. Pas dzia∏a
tym skuteczniej, im ÊciÊlej opasuje
chronionà osob´. Nowoczesne pasy
samonapinajàce si´ nie kr´pujà ruchów,
jednak mogà si´ nadmiernie poluzowaç! Dlatego naucz si´ raz po raz
naciàgaç pas, by przylega∏ do klatki
piersiowej i bioder.

Pas jest najlepszà ochronà dla kierowcy
i pasa˝erów, we wspó∏pracy z prawid∏owo
ustawionym zag∏ówkiem i poduszkà
powietrznà. Zag∏ówek chroni szyj´
przed bardzo niebezpiecznymi i bolesnymi urazami w razie gwa∏townego
odchylenia g∏owy do ty∏u, a poduszka
chroni g∏ow´ i klatk´ piersiowà przed
uderzeniem w kierownic´, desk´
rozdzielczà lub s∏upek przedni; jednak
podstawà bezpieczeƒstwa sà dobrze
zapi´te pasy! Utrzymajà w pozycji
bezpiecznej ka˝dego zapi´tego nawet
podczas dachowania pojazdu lub
innych niekontrolowanych ruchów.

Wszystkie osoby w samochodzie,
zajmujàce miejsca wyposa˝one w pasy,
powinny je zapiàç, zanim pojazd ruszy.

W interesie tych, którzy siedzà z przodu
jest, aby pasy zapi´li tek˝e siedzàcy
z ty∏u. Prawa fizyki sà bezwzgl´dne dla
uczestników wypadku. W razie czo∏owego zderzenia nie zapi´ty pasa˝er
z ty∏u prze∏amie oparcie przedniego
fotela i zmia˝d˝y osob´ na nim siedzàcà.

Dobrze zapi´ty pas u∏atwia kierowcy
panowanie nad samochodem, zw∏aszcza
w zakr´tach i na nierównoÊciach drogi.
Zamiast kurczowo trzymaç si´ kierownicy
mo˝na nià precyzyjnie skr´caç. Ponadto
przywiàzanie do samochodu umo˝liwia
wyczucie ka˝dego nieoczekiwanego
ruchu pojazdu, na przyk∏ad uÊlizgów
tylnej osi lub kó∏ przednich i natychmiastowà reakcj´.

Pasów nie zapinasz dla policji.
Zapinasz je dla siebie – by lepiej
czuç samochód i nad nim
panowaç, oraz by ochroniç
˝ycie w razie wypadku.
Pasy nie ocalà ˝ycia w razie uderzenia
w twardà przeszkod´ z pr´dkoÊcià 100
czy wi´cej kilometrów na godzin´.
Ale pami´taj! ˚ycie mo˝na straciç nie
majàc zapi´tych pasów przy zderzeniu
z pr´dkoÊcià zaledwie 30-20 km/godz.

Dlatego równie˝ w mieÊcie, zw∏aszcza
podczas jazd z niewielkimi pr´dkoÊciami,
zapi´te pasy sà najlepszà gwarancjà
˝ycia.

Nie wymyÊlono
skuteczniejszego
sposobu przywiàzania
duszy do cia∏a
w samochodzie,
ni˝ zapi´te pasy!

