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ŻYCIEBEZPIECZNA JAZDA
• Będę przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy.
• Będę nosić pasy bezpieczeństwa, tak jak i 

moi pasażerowie.
• Będę wypoczęty i uważny podczas jazdy.
• Podczas jazdy nie będę: 

– jechać zbyt szybko;
– korzystać z urządzenia przenośnego, 

takiego jak telefon komórkowy;
– pod wpływem narkotyków lub 

alkoholu.

Będę przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa 

drogowego.

PIERWSZY KWARTAŁ 2020.

Fakty
• Każdego dnia ginęło 15 osób z powodu rozpraszania się podczas jazdy. Kolejne 1200 osób zostało z tego 

powodu rannych. 
• W zeszłym roku w wypadkach wynikających z rozproszenia w przypadku około 1000 zgonów i 24 000 rannych 

głównym powodem było korzystanie z telefonu komórkowego. 
• Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas jazdy czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo awarii, a 

wysyłanie SMS-ów aż 23-krotnie.

Na czym polega rozpraszanie się podczas kierowania pojazdem?
Rozpraszanie się ma miejsce, gdy wykonujesz inną czynność, która odwraca Twoją uwagę od prowadzenia 
pojazdu. Istnieją trzy rodzaje rozpraszania się podczas kierowania pojazdem:
• Wizualne: &t=<EMPTY LINE>
• Manualne: &t=<EMPTY LINE>
• Poznawcze: myślenie o czym innym niż kierowanie pojazdem.

Przykłady typowych przypadków rozproszenia
Wysyłanie SMS-ów Rozmawianie przez telefon komórkowy
Jedzenie lub picie Rozmowa z pasażerami
Regulowanie ustawień dźwięku Czytanie
Czytanie Czynności pielęgnacyjne

Wskazówki dotyczące zapobiegania
• Powiadom znajomych i rodzinę, że podczas jazdy nie będziesz odpowiadać na telefony ani SMS-y.
• Pozwól, aby poczta głosowa odbierała wszystkie połączenia podczas jazdy. Jeśli musisz odpowiedzieć, zjedź z 

drogi i zatrzymaj samochód. 
• By zjeść, zjedź z drogi i zatrzymaj samochód.
• Wykonaj czynności pielęgnacyjne, zanim wyjedziesz lub po przybyciu do miejsca docelowego. Po wypadku 

będziesz wyglądać znacznie gorzej, nie warto tego robić podczas jazdy.
• Dowiedz się, jak dotrzeć do miejsca docelowego. Zjedź z drogi i się zatrzymaj, aby przeczytać wskazówki 

dojazdu.
• Ustaw przed jazdą nawigację, systemy audio i wszystkie inne elementy elektroniczne. Jeśli podróżujesz z 

pasażerami, pozwól im na ustawianie muzyki.
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„Uzyskam autoryzację przed obejściem lub wyłączeniem sprzętu o krytycznym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa. Nie będę usuwać ani wyłączać zabezpieczeń, chyba że zostanie to polecone.”

BEZPIECZNA JAZDA

Zadanie domowe
Wykonaj to zadanie z rodziną i przyjaciółmi. Jako pasażer w pojeździe obserwuj kierowcę
do chwili dojazdu do celu. Za każdym razem, gdy zauważasz, że kierowca rozprasza się,
gdy samochód jest w ruchu, umieść kreskę w kolumnie obok rodzaju rozproszenia. Umieść kreskę w tej 
samej kolumnie za każdym razem, gdy kierowca powtórzy takie zachowanie. Gdy kierowca dotrze do 
miejsca docelowego, dodaj kreski i podaj wyniki kierowcy. Następnie podziel się z nim załączoną 
rozmową dotyczącą bezpieczeństwa, aby zwiększyć jego wiedzę na temat zagrożeń związanych z 
rozpraszaniem podczas jazdy i sposobów zapobiegawczych.

ROZPROSZENIE KRESKI DO 
ZLICZANIA

TELEFONY KOMÓRKOWE
Wybieranie numeru na telefonie komórkowym
Odbieranie telefonu komórkowego
Odczytywanie wiadomości tekstowej
Pisanie wiadomości tekstowej
JEDZENIE/PICIE
Przygotowanie do jedzenia lub picia (rozpakowywanie żywności, odkręcanie zakrętki na 
butelce itp.)

Jedzenie
Picie
Rozlany napój lub upuszczone jedzenie
Sprzątanie po jedzeniu lub piciu
SYSTEMY AUDIO/NAWIGACJI
Włączanie/wyłączanie systemu
Zmiana stacji radiowych, płyt CD, utworów na urządzeniu przenośnym itp.
Wprowadzanie adresów lub innych informacji
Regulacja głośności lub inne regulacje
INNE
Rozmawianie z ludźmi w samochodzie
Rozpraszanie przez zwierzęta, dzieci, rzeczy poza pojazdem itp.
Regulacja temperatury
Czytanie lub pisanie
Pielęgnacja (golenie, nakładanie makijażu, czesanie włosów itp.)
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