PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
ZDRSI, PADCI in NESREČE na LEDENIH POVRŠINAH
NEVARNOSTI
V času ko temperature padejo pod ledišče, naraste število zdrsov in
padcev na prostem ter s tem povezane poškodbe.
Nevarnost predstavlja predvsem poledica, ki je zaledenela oblika
padavin in se lepi na talne površine in na zemeljsko površino.
In prav poledica je tista na katero moramo največ paziti v zadnjih
dneh, ko se gibljemo na prostem.

UČINKOVITO PREPREČEVANJE!
Na našo srečo obstajajo tudi za poledico ukrepi s katerimi lahko
izničimo ali pa vsaj zmanjšamo možnost zdrsov in padcev in ti so:
Naj vas vreme ne preseneti – spremljajte vremensko napoved
in se nanj primerno pripravite.
Priskrbite si dovolj sredstev za odstranjevanje in taljenje
ledu – sol za posipavanje, razni spreji za taljenje ledu, lopata,…
posipajte sol po pohodnih površinah.
Očistite stopnice, dostopne rampe in podeste, parkirišča…
Namestite protidzrsne podlage - na mestih ki so izpostavljeni nabiranju vode in snega (predpražnik
pred vhodom, protidzdrsne podlage na stopnicah,…). Preden vstopite v stavbo očistite sneg s podplatov
čevljev.
Osvetlitev – če je to mogoče zagotovite dobro stopnjo osvetljenosti, luči namestite tako, da so talne
površine pred stavbo enakomerno osvetljene in da je mogoče videti vse morebitne nevarnosti poledice.
Uporabljajte primerno obutev – dobro izolirane, vodoodporne, z visokim profilom na podplatu.
Hodite po očiščenih površinah – izogibajte se neočiščenih
površin, uporabljajte očiščene, posipane poti, pločnike, stopnišča,…
V primeru poledice na poti – hodite počasi s kratkimi koraki in s
celim podplatom na površini, hodite zravnano saj tako najbolje držite
ravnotežje.

Posebno pozornost je potrebno namenjati tudi moţnim
zdrsom snega/ ledu s streh in ledenim svečam, ki lahko
ogroţajo nas ali mimoidoče.
Še nekaj nasvetov za VOŢNJO V ZIMSKIH RAZMERAH in pozimi, ki jih podaja POLICIJA:

Hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram in stanju
na cesti,
Povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom
pred nami,
Zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim
pritiskom na stopalko,
Ne spreminjajmo smeri voţnje sunkovito, saj vsako tako
ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja pri
sunkovitem speljevanju.
Vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja
ali zmanjšanja hitrosti,
Posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica (senčni
predeli…),
Računajmo na daljši čas potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno,
Pred voţnjo poskrbimo za čistost vozil tako, da preden speljemo odstranimo sneg z avtomobila.
Pršenje snega z avtomobila moti in ovira pogled vozilom za nami, kar pa lahko privede do prometne
nesreče.
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