Підготуйте ваш автомобіль до надзвичайних ситуацій
Складаючи план дій у надзвичайних ситуаціях, не забудьте про свій автомобіль: подбайте про те, щоб ваша
машина, вантажівка або фургон були у справному стані, та майне напоготові аварійний комплект запасів.
Підготуйте свій автомобіль
 Майте в машині аварійний комплект
запасів.
 Будьте готові до автономного існування
щонайменше протягом 24 годин.
 Напишіть дату на всіх харчових продуктах і
пляшках з водою, що зберігаються у
комплекті. Міняйте їх через кожні шість
місяців.
 Зберігайте продукти харчування у
герметичних пластикових пакетах
всередині комплекту.
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Аварійні запаси для вашого автомобіля
 один галон (3,8 л) води на людину на день.
Зберігайте воду у великих контейнерах для
безалкогольних напоїв.
 Не використовуйте пакети з-під молока або
скляні пляшки, що згниють або розіб'ються.
 Аварійний запас їжі. Уникайте продуктів,
які викликають спрагу. Обирайте крупи з
цільних зерен та продукти з високим
вмістом рідини. Додайте продукти для
дітей та інших людей, що дотримуються
особливого раціону.
 Невелика лопата, з'єднувальні кабелі,
буксирний трос
 Дорожня сигнальна ракета
 Радіо, що працює на батарейках, та запасні
батарейки
 Ліхтарик та запасні батарейки
 Вогнегасник типу ABC
 Свисток
 Пластикові мішки для зберігання
 Готівка та монети для телефону
 Запас найважливіших медикаментів
 Міцне взуття, шкарпетки, робочі рукавиці
 Дощовик
 Майларові ковдри, пластикові намети
 Сірники у водонепроникному контейнері
 Латексні рукавички (щонайменше 2 пари)
 Карта місцевості (для знаходження сховищ)
 Компас
 Ігри та книги для дітей
 Запаси для домашніх тварин
 Туалетний папір, вологі серветки
 Предмети жіночої та особистої гігієни
 Дитячі підгузки та серветки

Керування автомобілем у складних умовах
 Їдьте з увімкненими фарами.
 Заправте паливний бак, перед тим як
виїжджати на відкриту місцевість.
Зупиняйтеся для заправки задовго до того,
як бак спорожніє.
 Не намагайтеся випередити негоду.
 Вирушайте рано. Пам'ятайте, що
встановлені обмеження швидкості
застосовні до сухого дорожнього покриття.
 Залишайте багато місця для зупинки.
 Гальмуйте обережно. Щоб зупинитися у
несприятливих погодних умовах, потрібно
більше часу.
 Вдивляйтеся у транспортний потік далі,
ніж ви це робите зазвичай, щоб мати
більше часу безпечно зреагувати на
ситуації.
 Будьте обережні, рухаючись біля
вантажівок.
Їзда взимку
 Підготуйте надійні зимові шини, ланцюги,
скребок і мішок із піском для зчеплення на
льоду.
 Возіть запасний зимовий одяг, оскільки
перше правило для комфорту та виживання
взимку — залишатися сухим.
 Не використовуйте круїз-контроль, коли
йде сніг із дощем. Короткочасний дотик до
гальма для вимкнення функції круїзконтролю може призвести до того, що ви
втратите керування автомобілем.
Пам'ятайте:
Автомобіль із повним

приводом може втратити зчеплення на
льоду з такою ж легкістю, як і автомобіль
із двоколісним приводом.
 Подбайте, щоб ваша машина була у
справному стані. Перевірте:
Систему
запалювання
Паливну систему
Ремені
Рівень рідини
Гальма
Вихлопну систему
Акумулятор
Антифриз
Склоочищувачі

Рідину для
промивання
Протектори/тиск у
шинах
Підігрівач
Мастило належного
сорту
Систему
охолодження
Фари

