Varnostne
naprave v predoru

Odstavna niša

Telefon za SOS klic v sili

Gasilni aparat

Najpomembnejše
■

Upoštevajte največjo dovoljeno hitrost

■

Ohranjajte veliko varnostno razdaljo

■

Nikoli ne obračajte z vozilom ali
vozite vzvratno

■

Sami gasite le začetni požar.
Razplamtele požare prepustite
reševalcem in čim prej zapustite
mesto požara in odidite iz predora
skozi izhode v sili

Nikoli ne pozabite:
Ogenj in dim sta lahko smrtno nevarna.
Rešujte svoja življenja, ne avtomobila!
Dodatne informacije o vožnji skozi predore:

Opozorilo na izhod v sili

www.amzs.si
Izdajo tega letaka sta omogocila AMZS in EuroTAP – projekt,
ki ga sofinancira Evropska komisija.

Izhod v sili

Coordinated by
European Bureau

Varno skozi
predor

Okvara avta

Normalne razmere
Pred predorom:

Požar
v vašem vozilu

■

Vklopite varnostne utripalke

■

Vklopite varnostne utripalke
Če je mogoče, vozilo odpeljite iz predora. Pri tem nikoli ne
obračajte in ne vozite vzvratno

■

Pred vožnjo v predor preverite, če imate v avtu dovolj goriva

■

■

Vklopite radio in nastavite sprejem radijske postaje s prometnimi
informacijami

Vozilo umaknite v odstavno nišo, na odstavni pas
ali na skrajni desni rob vozišča

■

■

Ugasnite motor

■

■

Prižgite zasenčene luči

■

■

Snemite sončna očala

Zapustite vozilo, pri tem pazite na promet.
Po možnosti oblecite opozorilni jopič

Če to ni mogoče, vozilo postavite v odstavno nišo, na odstavni
pas, ali ob desni rob vozišča

■

Ugasnite motor, ključ pustite v ključavnici za vžig
Informirajte reševalce. Če je mogoče, za to uporabite telefon za
klic v sili in ne mobilnega telefona

■

Bodite pozorni na semaforje in druge prometne znake

V predoru:
■

Držite veliko varnostno razdaljo do vozila pred vami

■

Ne prekoračite največje dovoljene hitrosti

■

Vtisnite si v spomin varnostne naprave in izhode v sili

■

V predoru z nasprotnim prometom se vedno orientirajte po
desnem robu vozišča. Nikoli ne prevozite sredinske črte

■

Nikoli ne obračajte z vozilom ali
vozite vzvratno

■

Ustavite le v nujnem primeru

■

Informirajte reševalce. Če je mogoče, za to uporabite
telefon za klic v sili in ne mobilnega telefona

■

■

V vozilu počakajte na pomoč

■

Sami gasite le začetni požar. Če požara ne morete pogasiti,
odidite z mesta požara in zapustite predor skozi izhode v sili

■

Nudite prvo pomoč poškodovanim

Zastoj

Požar
v tujem vozilu

Prometna nesreča

■

Vklopite varnostne utripalke

■

Vklopite varnostne utripalke

■

Vklopite varnostne utripalke

■

V primeru prometnega zastoja
zagotovite najmanj 5 metrov
varnostne razdalje do vozila pred
vami

■

Vozilo umaknite na skrajni desni rob vozišča

■

Do gorečega vozila imejte veliko varnostno razdaljo

■

Ugasnite motor

■

■

Zapustite vozilo in pri tem pazite na promet.
Oblecite opozorilni jopič, če ga imate v avtu

Vozilo umaknite v odstavno nišo, na odstavni pas ali na skrajni
desni rob vozišča

■

Nikoli ne obračajte z vozilom ali vozite vzvratno

■

Ugasnite motor, ključ pustite v ključavnici za vžig

■

Informirajte reševalce. Če je mogoče, za to uporabite telefon
za klic v sili in ne mobilnega telefona

■

Sami gasite le začetni požar. Če požara ne morete pogasiti,
odidite z mesta požara in zapustite predor skozi izhod v sili

■

Nudite prvo pomoč poškodovanim

■

■
■

V stoječi koloni ugasnite motor
vašega avta

■

Ostanite v vozilu
Poslušajte prometna poročila

■

Informirajte reševalce. Če je mogoče, za to uporabite
telefon za klic v sili in ne mobilnega telefona
Nudite prvo pomoč poškodovanim

V vseh primerih upoštevajte navodila osebja v predorih in informacije na opozorilnih tablah!

