ج ّرب قبل الرشاء!

يجب أن تكون املعدات مناسبة للطفل والسيارة عىل ح ّد سواء.

ث ّبتها بشكل صحيح!

إحصل عىل معلومت عن كيفية تركيب مقعد الطفل واستعامله .إت ّبع االرشادات بشكل دقيق.

ال تغيرّ ُوجهة مقعد الطفل باكراً قبل األوان!

دع طفلك يركب السيارة بإتجاه معكوس أطول فرتة ممكنة ،ومن املستحسن أن يكون ذلك حتى يبلغ  4سنوات.

دقق بعناية!
ّ

يجب أن يجلس األطفال بشكل آمن بواسطة حزام أمان موضوع بشكل صحيح قبل أن تشغّل السيارة.

إفصل الوسادة الهوائية!

تأكد من أن الوسادة الهوائية يف مكان الراكب قد ت ّم فصلها اذا كان الطفل سيجلس يف املقعد االمامي.

الكتيب مجاين وميكن حجزه من مصلحة املرور عن طريق

الهاتف .0243-755 00

هل ترغب مبعرفة املزيد؟ إتصل بنا بكل رسور.
مصلحة املرورwww.trafikverket.se :

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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السالمة يف السيارة  -هكذا تحمي نفسك وطفلك
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هل هناك أي حلول للحاالت الطارئة؟

هل يمُ كن للمرء أن يُجلس طفلني يف نفس حزام األمان؟ هل ميكن أن يجلس الطفل الرضيع عىل حضنك؟
كال ،ليس هناك حلول آمنة للحاالت الطارئة .إذ أن كل طفل يحتاج أن يكون له مكانه ،وحزام أمانه ومعدات حاميته.
اليُسمح عىل االطالق بجلوس الطفل يف حضن شخص بالغ يف السيارة.

ماذا أفعل اذا كان الطفل اليريد أن يجلس ثابتاً؟

أوقف السيارة وخذ اسرتاحة ...

كم شخص يُسمح لهم بركوب السيارة؟

اليجب أن يت ّم نقل ركّاب بعدد أكرب ِمماّ هو مذكور يف س ّجل السيارة .كام يجب أن يستعمل الركّاب االماكن
املخصصة للركاب.
ّ
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متى ميكن للطفل أن يجلس يف السيارة واتجاهه اىل أمام؟

دع الطفل يركب يف السيارة باتجاه مقلوب ألطول فرتة ممكنة (ويستحسن حتى بلوغ الطفل سن  4سنوات) .إن رأس
الطفل كبري وثقيل مقارنة بجسمه ،وعنقه هشاً .وعندما تصطدم السيارة يُقذف رأس الطفل اىل أمام أو الخلف بقوة
كبرية .وجلوس الطفل بطريقة معكوسة مينح حامية أفضل يف حالة االصطدام.

أين ميكن أن أحصل عىل مقعد لألطفال املُعاقني؟

الميكن لبعض االطفال املصابني بإعاقات استعامل املنتجات السائدة ورشاءها من السوق .وينطبق
هذا يف املقام األول عىل االطفال الذين يعانون من جميع انواع اإلعاقات .ميكن ملركز أدوات املساعدة
 Hjälpmedelscentralenسوية مع التأهيل أن مينحا نصائح ومساعدة عملية يف تكييف خاص ملقعد الطفل
أو معدات الجلوس االخرى يف السيارات .ميكن حجز كتاب «أركب السيارة بشكل آمن  -عن سالمة األطفال املعاقني
يف حركة املرور» « ،»Åka säkert – om trafiksäkerhet för barn med funktionshinderلدى
جامعة الصحة يف لينشوبنغ ،معهد الدولة لبحوث الطرق والنقل ( ،)VTIأو الجمعية الوطنية لألطفال واالحداث
املعاقني (.)RBU

مقعد مستعمل ،مباذا يجب أن يفكر املرء؟

وتحقق أن أجزاء القرشة واجزاء امتصاص الصدمات
يجب أن يكون املقعد غري مصاب بأي تلف .إرفع الغطاء القاميش
ّ
سليمة .ويجب أن تكون جميع امللحقات وارشادات الرتكيب موجودة .تأكد أن مقعد الطفل مرخّص باستعامله أوروبياً
ويحمل عالمة  E-ورقم الرتخيص الذي يبدأ باالرقام  03أو .44

حامل  -مباذا يجب أن يفكّر املرء؟

إستعميل حزام األمان ،فذلك أكرث أماناً سواء لألم أو للجنني يف بطنها .يُسحب حزام االمان عىل عظم الصدر وتحت
البطن ،نزوالً اىل الفخذ .تجنبني قدر االمكان أن تقودي السيارة بنفسك يف نهاية فرتة الحمل .فقد يؤذي املقود والوسادة
الهوائية الجنني عند وقوع حادث .هنالك أحزمة أمان خاصة للحوامل ولكنها التزيد من االمان بل انها تستخدم فقط
ملزيد من الراحة.

متى يُسمح للطفل الجلوس يف مكان بوسادة هوائية موصولة؟

األكرث أماناً للطفل هوأن يجلس يف كان فيه وسادة هوائية موصولة برشط ان يكون طوله بلغ  140سنتمرتا ً.

هل الوسادة الهوائية الجانبية خطرية عىل األطفال؟

إن خطر اصابة األطفال الذين يجلسون بشكل صحيح يف مقعد حامية الطفل أو مبقعد طفل متجهني بشكل معكوس،
هو خطر صغري عند وقوع حادث اصطدام جانبي.
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اسئلة وأجوبة عن األطفال والسيارة
هل يجلس األطفال يف املقعد االمامي أم الخلفي؟

املقعد الخلفي هو األكرث أماناً بشكل عام  -اذا نظر املرء اىل االخطار املاثلة عند وقوع االصطدام .لكن ذلك ال يرسي عىل
األطفال الجالسني يف السيارة يف مقاعد معكوسة اإلت ّجاه .ما دام وسادة مقعد الراكب الهوائية مفصولة فليس هناك فرق
يف سالمة الراكب عند االصطدام بني املقعد االمامي أو الخلفي .ث ّم يجب بالطبع النظر يف الحاجة ملراقبة الطفل الصغري.
وقد يكون من األكرث أماناً للشخص البالغ املوجود لوحده يف السيارة أن يضع الطفل الصغري اىل جانبه يف املقعد االمامي.

ماهو املكان األكرث أماناً يف السيارة؟

املكان األوسط يف املقعد الخلفي هو األكرث أماناً ،برشط وجود مسند للرأس وحزام أمان بثالث نقاط .هنا يجلس املرء
بعيدا ً عن نقاط االصطدام املحتملة.

من أين أشرتي مقعد األطفال للسيارة؟

يف متاجر بيع معدات سالمة األطفال ولدى بائعي السيارات .تأكد من إنك تتحدث اىل طاقم عمل مؤهل.

ماهو املقعد االفضل؟

اخترب املقعد وإجلِس فيه الطفل يف السيارة .يجب أن يكون إستعامل املقعد ُم َرخّص لوزن الطفل ،وليس صغريا ً أو كبريا ً.
يُستحسن أن تشرتي مقعدا ً متيناً بجوانب قوية تحمي عند االصطدام من الجانب.

كيف أعرف أن مقعد الطفل مرخص استعامله؟

عىل مقعد الطفل ،أو وسادة حزام األمان امل ّرخصة أوروبياً ان تحمل عالمة  E-طبقاً لتعليامت منطقة التعاون االقتصادي
االوربية أو اللجنة االقتصادية األوربية  ،44-03أو اصدار تايل .وهذا يعني إن رقم املوافقة يجب أن يبدا باالرقام
 03أو .04

كيف أعرف أن املقعد م ّركب بشكل صحيح؟

يتم تركيب طرازات مختلفة بأشكال مختلفة .إشرتي مقعدا ً حيث ميكنك الحصول عىل معلومات ومساعدة من طاقم
عمل مؤهل .إتبّع االرشادات بشكل دقيق.

متى يصبح املقعد صغرياً عىل الطفل؟

تصبح وسادة حزام االمان أو مقعد الطفل صغرية عىل حجم الطفل عندما اليحصل رأس الطفل عىل ما يكفي من االسناد.
يجب أن يجلس الطفل براحة تامة ،وأن يكون هناك حامية لرأسه ومكاناً لساقيه .مسلتزمات الحامية يجب أن تكون
مرخصة لالستعامل لوزن الطفل.
ّ
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مقعد حزام االمان/وسادة حزام االمان

من حوايل  4سنوات اىل  12-10سنة

يويص االطباء والباحثون بأن يستعمل األطفال مقعد حزام االمان أو وسادة حزام االمان حتى بلوغهم  12-10عاماً.
طاملاً أ ّن الهيكل العظمي مل يتطور بشكل كامل يحتاج الطفل لرافعٍ يك يتمكن الحزام من حامية الجسم .وطبقاً للقانون
يجب عىل جميع األطفال الذين يبلغ طولهم أقل من  135سنتمرتا ً أن يستعملوا معدات حامية خاصة ،أي  ،مقعد حامية
األطفال الرضيعة أو مقعد أمان االطفال أو مقعد حزام األمان أو وسادة حزام األمان.

تأكد أن الحزام يكون يف املكان الصحيح

ساعد الطفل يف م ّد الحزام بشكل صحيح – قرب العنق ،عىل عظم الصدر ونزوالً اىل فوق الورك – ليس فوق البطن.
وكلام كان الحزام أقرب اىل الجسم يحصل الطفل عىل حامية أفضل .حاول أن تخفف من املالبس الخارجية السميكة،
واسحب ”جزء الورك” من حزام األمان تحت املالبس.

مقعد حزام االمان ووسادة حزام االمان

إن الفرق بني مقعد حزام االمان ووسادة حزام االمان يتعلق قبل كل شئ مبسند الظهر العايل .اذا كان الطفل يجلس يف
مكان يفتقد اىل مسند الرأس فأن مقعد حزام األمان هو األفضل .يساعد املقعد أيضاً يف حفظ الحزام يف مكانه عندما
ينام الطفل.

إفصل الوسادة الهوائية

يتعرض األطفال الجالسون يف مقاعد وجهتها اىل األمام ،أو مقاعد حزام االمان أو وسادات حزام االمان اىل خطر االصابات
اذا كانوا يركبون عربة فيها وسادة هوائية موصولة .ابتداءا ً من بلوغ الطفل طول  140سنتمرتا ً يكون من االكرث أماناً
لسالمة الطفل أن يجلس يف مقعد الراكب املج ّهز بوسادة هوائية.

دقق بعناية
ّ

•
•
•
•
•
•

يجب أن يحفظ حزام االمان الطفل واملقعد سويّاً يف مكانهام.
أبدا ً التدع الطفل يضع حزام االمان تحت ذراعه.
يجب أن يكون حزام االمان قرب الرقبة.
تأكد من أن «جزء الورك» من الحزام اليكون عالٍ .إذ يجب أن ميت ّد عىل فخذ الطفل ،وليس عىل البطن.
مرخصة تقوم بفصل الوسادة الهوائية اذا مل يكن لديك سيارة تستطيع أنت بنفسك اِغالقها
دع ورشة عالمة تجارية
ّ
بواسطة مفتاح.
يجب أن يكون مقعد حزام االمان ووسادة حزام االمان مرخّصة أوروربياً وتحمل العالمة األوروبية  ،E-إقرأ املزيد
تحت «إخرت امل ُرخّص وج ّربه» يف صفحة .8
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مقعد أطفال معكوس

من حوايل  7أشهر اىل  4سنوات
عندما يتمكن الطفل من الجلوس دون اسناد فيكون الوقت قد حان لتبديل مقعد حامية األطفال الرضيعة اىل
مقعد أطفال يوضع بشكل معكوس .يت ّم تثبيته معكوساً يف املقعد االمامي أو الخلفي .تأكد من أن املقعد م ّرخص
للتثبيت يف املقعد االمامي أو الخلفي .يبقى الطفل ثابتاً يف مكانه بحزام األمان التابع ملقعد الطفل يف السيارة .عليك
االنتباه أن هناك خطر أكرب الصابة الطفل يف حادث اصطدام اذا كان الطفل يجلس يف مقعد أطفال معكوس يف مقعد
الراكب االمامي.

إت ّبع ارشادات الرتكيب

يُ ّركب املقعد املقلوب مبعدات تثبيت خاصة .ويساعد حزام أمان السيارة عىل تثبيت املقعد يف مكانه .يف املقعد االمامي
يجب أن مييل املقعد غالباً نحو لوحة عددات السيارة (وليس نحو زجاج السيارة االمامي عىل االطالق) .تكون مقاعد
األطفال التي ت ُستخدم يف مقعد السيارة الخلفي مجهزة عادة بسيقان اسناد تقف عىل أرضية السيارة .الحظ إن هناك
العديد من الطرازات ،إتبع االرشادات بعناية.

التُدير الطفل مبكراً قبل األوان

ينبغي أن يجلس األطفال عند ركوبهم يف السيارة بشكل معكوس ألطول فرتة ممكنة .يصبح املقعد صغريا ً عىل الطفل
عندما اليحصل الرأس عىل اسناد ٍ
كاف ،أو عندما يتم تجاوز ح ّد الوزن .عندها ميكن أن تحتاج التبديل اىل طراز معكوس
املرخص باستعاملها متجه ًة نحو االمام ،عادة ما يت ّم ازالة حزام االمان التابع للمقعد
يخص مقاعد األطفال
ّ
أكرب .فيام ّ
ومعدّات التثبيت .وهناك خيار أكرث أماناً من ذلك وهو مقعد حزام األمان أو وسادة حزام األمان التي تتحكم بحزام
األمان نحو األسفل مرورا ًعىل ورك الطفل والفخذ.

دقق بعناية
ّ

•
•
•
•
•
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يجب أن يكون مقعد األطفال مرخّص أوروربياً ويحمل عالمة  ،E-اقرأ املزيد تحت «إخرت امل ّرخص وج ّربه»
يف صفحة .8
يُثبّت مقد األطفال غالباً مبعدّات تثبيت خاصة .أث ِقل املقعد وش ّد الربّاطات يك يكون املقعد ثابتاً.
يجب أن يستعمل الطفل الحزام التابع ملقعد الطفلُ .م ّد حزام األمان .تأكد من أن «جزء الورك» من الحزام اليكون
مرتفعاً .إذ يجب أن ميت ّد عىل فخذ الطفل ،وليس عىل البطن.
اليجوز عىل االطالق أن يجلس الطفل يف مكان الراكب عند وجود وسادة هوائية مربوطة .دع ورشة عالمة تجارية
مرخصة تقوم بفصل الوسادة الهوائية اذا مل يكن باستطاعتك غلق الوسادة الهوائية بنفسك بواسطة مفتاح.
ّ
مرخص لإلستعامل يف املقعد االمامي أو الخلفي.
أتصل بوكيل املبيعات اذا مل تكن متأكدا ً من أن مقعد الطفل
ّ

مقعد حامية األطفال الرضيعة

من الطفل الحديث الوالدة اىل حوايل  9أشهر

إن مقعد حامية االطفال الرضيعة أمني ومريح.و كلام ينمو الطفل تحتاج اىل تبديله اىل طراز أكرب.

إخرت بعناية

يجب أن يكون مقعد حامية األطفال الرضيعة كبريا ً نسبياً وأن يسرتيح الطفل بشكل ثابت ومريح مع حامية للرأس
بكامله .يرجى املالحظة أن فراش الطفل وشبكات األمان لعربات األطفال ال توفر حامية كافية .واذا اخرتت مع ذلك
حالً من ضمن هذه الحلول فيجب أن يُوضع الطفل ورأسه باتجاه وسط السيارة .يجب أن يكون مقعد حامية األطفال
الرضيعة وأرسة األطفال وشبكة الحامية الخاصة بعربات األطفال مرخّصة أوروربياً وتحمل العالمة األوروبية  ،E-إقرأ
املزيد تحت «إخرت امل ّرخص وج ّربه» يف صفحة .8

املقعد االمامي أو الخلفي

يوضع مقعد حامية األطفال الرضيعة معكوساً يف املقعد األمامي أو الخلفي .ومن األكرث أماناً للشخص البالغ املوجود
لوحده يف السيارة أن يضع الطفل الصغري اىل جانبه يف املقعد االمامي .ويجب أن تكون الوسادة الهوائية يف مكان
الراكب مفصولة حينها .اذا كان هناك شخصان بالغان يف السيارة فمن األكرث أماناً أن يركب الطفل الرضيع وشخص بالغ
يف املقعد الخلفي.

حزام األمان ُيبقي الحامية يف مكانها

يجب أن يكون مقعد حامية االطفال الرضيعة مثبتاً بشكل جيد .التجعله مائالً بشكل كبري جدا ً .ويبقى الطفل يف مكانه
بواسطة الحزام التابع ملقعد حامية األطفال الرضيعة ،أما مقعد حامية األطفال الرضيعة ذاته فيكون ثابتاً بواسطة حزام
أمان السيارة .يجب أن تكون املسافة اىل لوحة العدادات أو مقعد الراكب االمامي كبرية قدر االمكان .ويتم يف أكرث
الحاالت سحب «جزء الورك» يف حزام االمان عىل مقعد حامية االطفال الرضيعة وعىل الطفل ،بينام يُسحب «الجزء
املائل» خلف مقعد حامية االطفال الرضيعة .يُرجى أن تُالحظ أن هنالك طرازات عديدة ،إتبع االرشادات بشكل دقيق.

دقق بعناية
ّ

•
•
•
•

يجب أن يستعمل الطفل الحزام التابع ملقعد حامية االطفال الرضيعة.
يجب أن يكون حزام أمان السيارة الذي يثبّت مقعد حامية االطفال الرضيعة ممدودا ً.
يصبح مقعد حامية االطفال الرضيعة صغريا ً عىل الطفل عندما يتجاوز رأس الطفل االعىل طرف املقعد.
اليجوز ابدا ً أن يجلس الطفل يف مقعد الراكب عند وجود وسادة هوائية موصولة .دع ورشة عالمة تجارية
مرخصة تقوم بفصل الوسادة الهوائية اذا كانت لديك سيارة التستطيع بنفسك اغالق وسادتها الهوائية مبفتاح.
ّ
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جل السيارة .ويجب أن يُنقل الركاب يف األماكن
اليجوز أن يكون عدد الركاب يف السيارة أكرب من العدد املرخص يف ِس ّ
املخصصة لنقل الركاب.

فكّر بـ

•
•
•
•
•
•
•

يجب أن تناسب التجهيزات الطفل والسيارة عىل ح ّد سواء.
ج ّرب دامئاً قبل الرشاء.
إتبع التعليامت بشكل دقيق.
تأكد من أن الطفل يجلس بشكل آمن وأن حزام األمان مستعمل بشكل صحيح قبل تشغيل السيارة.
اليجوز أبدا ً جلوس االطفال يف مكان الراكب حني توجد وسادة هوائية موصولة.
قُل أنك تريد مقعد طفل للسيارة أو مقعد حزام األمان أو وسادة حزام األمان عندما تقوم بحجز سيارة أجرة.
بصفتك بالغاً فأنت املسؤول عن استعامل الطفل حزام األمان أو حامية أخرى يف السيارة ،مثل مقعد الطفل
أو وسادة حزام األمان.
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إخرت امل ّرخص وجربّه

إذهب اىل متجر حيث ميكنك الحصول عىل معلومات ومساعدة من طاقم عمل مؤهل وأطلب تجربة
املقعد والطفل جالس فيه يف السيارة .يجب أن يكون املقعد م ّرخص لوزن الطفل .اِحذر وجود مقاعد
معكوسة لألطفال يف السيارة غري ُم َرخَص باستعاملها يف املقعد الخلفي .تأكد أن مقعد حامية األطفال
الرضيعة أو مقعد الطفل أو وسادة حزام األمان م ّرخصة أوروبياً وتحمل عالمة  E -طبقاً لتعليامت
منطقة التعاون االقتصادي االوربية أو اللجنة االقتصادية األوربية  44-03أو اصدار الحق .وهذا
يعني إن رقم املوافقة يجب أن يبدا باالرقام  03أو .04

ماذايقول القانون؟

لدينا يف السويد قاعدة ت ّنص عىل وجوب استعامل حزام اآلمان من ِقبل جميع الراكبني يف السيارة .باالضافة اىل
أن األطفال األقرص طوالً من  135سنتمرتا ً يجب أن يستعملوا تجهيزات سالمة خاصة أخرى أو مقعد حامية األطفال
الرضيعة أو مقعد أمان االطفال مقعد حزام األمان أو وسادة حزام األمان.
واليُسمح بنقل االطفال دون الس ّن الثالث من العمر يف عربة مامل توجد فيها امكانية استعامل تجهيزات الحامية
الخاصة لألطفال ،فيام عدا السفرات يف سيارة األجرة وخالل سفرات قصرية .ويف هذه الحالة اليجوز أن يجلس الطفل
يف املقعد األمامي.
اليُسمح لألطفال بعمر ثالث سنوات أو أكرث وهم أقرص من  135سنتمرتا ً بركوب عربة التوجد فيها امكانية استعامل
تجهيزات حامية خاصة لألطفال .ولكن ذلك مسموح خالل سفرات النقل ملسافات قصرية .ويف تلك الحاالت يجب أن
يستعمل الطفل حزام األمان بدالً عن ذلك كلام كان ذلك ممكناً ولكن اليجوز أن يجلس يف املقعد االمامي يف سيارة
خاصة أو شاحنة خفيفة.
جميع األطفال الذين تجاوزوا السن الثالث من العمر ويُنقلون يف حافلة يجب أن يستعملوا حزام أمان الحافلة أو
تجهيزات حامية أخرى متوفّرة .وتويص مصلحة شؤون املرور بأن يستعمل جميع األطفال حزام األمان ،حتى أولئك
االطفال الذين هم تحت السن الثالث من العمر.
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األطفال بحاجة اىل حامية أكرب من البالغني
فرملة حادّة ،اصطدام برسعة  40كيلومرت يف الساعة .الحاجة للكثري ل ُيصاب طفل خالل السفر بالسيارة .ميوت ويُصاب
أطفال كل عام ألنه مل يت ّم استعامل حزام األمان أو نظام حامية آخر بشكل صحيح.

الجسم الصغري يحتاج اىل كثري من االسناد

إن رأس الطفل كبري وثقيل نسبة اىل جسمه ،كام أن الرقبة هشة لدى األطفال .وعندما تصطدم السيارة يُقذف رأس
الطفل اىل األمام أو الخلف بقوة كبرية .وليك يتمكن الطفل من النجاة بسبب هذا اإلجهاد الكبري هناك حاجة اىل حامية
اضافية يف السيارة.
ينصح االطباء والباحثون أن يستعمل االطفال مقعد حزام األمان أو وسادة حزام األمان حتى سن  12-10عاماً .طبقاً
للقانون يجب أن يستعمل جميع األطفال الذين ال يزيد طولهم عن  135سنتمرتا ً تجهيزات حامية خاصة ،بعبارة أخرى
مقعد حامية األطفال الرضيعة أو مقعد أمان االطفال أو مقعد حزام األمان أو وسادة حزام األمان.

األفضل مقعد معكوس

إن طريقة النقل األكرث أماناً حتى عمر أربع سنوات هو أن يكون مقعد الطفل موضوع بشكل معكوس .فاملقعد املثبت
الحساسة وأعناقهم .يتعرض األطفال الذين يركبون
باملعكوس يتلقى بشكل أفضل القوى العنيفة وت ُحمى رؤوس األطفال ّ
السيارة مبقعد وجهته اىل األمام اىل خمسة أضعاف خطر املوت أو االصابات الخطرة مقارنة بالني يجلسون يف مقاعد
معكوسة .لذلك فاليجب أن ت ُدير وجهة مقعد طفلك اىل األمام قبل األوان .وتؤكد التوصية إن عىل الطفل أن يجلس
باالتجاه املعكوس أطول فرتة ممكنة ،عادة حتى يبلغ السنة الرابعة من العمر.

الوسادات الهوائية جزء من منظومة السالمة يف السيارة

الوسادات الهوائية وحزام األمان مينحان معاً منظومة حامية جيدة يف السيارة .ولكن الوسادة الهوائية املوصولة يف مقعد
الراكب ميكن أن تشكّل خطرا ً عىل حياة الطفل .ولكن يف الجانب اآلخر التشكّل الوسادات الهوائية الجانبية خطرا ً عىل
األطفال الجالسني يف مقعدهم.

إفصل وسادة األمان يف مقعد الراكب

مقعد طفل معكوس ووسادة هوائية يف مكان الراكب هام مزيج خطريعىل الحياة .فالقوة التي تنطلق بها الوسادة
الهوائية عند االصطدام شديدة جدا ً وميكن أن تكون لها نتائج مدم ّرة .لهذا السبب اليجب ابدا ً استعامل مقعد حامية
األطفال الرضيعة ،مقعد الطفل ،مقعد حزام األمان أو وسادة حزام االمان يف مكان راكب تكون فيه الوسادة الهوائية
موصولة .دع وكيل ورشة عالمة تجارية ُمعتَ َمد أن يفصل الوسادة الهوائية يف حال عدم متكنك من تفصلها بنفسك
بواسطة مفتاح .الميكن فصل الوسادة الهوائية يف بعض السيارات .عندما يصل طول الطفل اىل  140سنتمرتا ً يكون من
اآلمن له الجلوس يف مقعد راكب بوسادة هوائية موصولة.
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الوسادات الهوائية جزء من منظومة
السالمة يف السيارة
تشكّل الوسادات الهوائية مع احزمة األمان منظومة جيدة لألمان يف السيارة ،ويجب أن تستعمل دامئاً حزام 8األمان
لتحصل الوسادة الهوائية عىل مفعول أمان صحيح .إن الخطر األكرب يف حادث االصطدام األمامي هو ارتطام الرأس
أو الصدر بأثاث السيارة ،مثل املقود ،لوحة عدادات السيارة ،الزجاج األمامي أو االعمدة الجانبية األمامية .من خالل
استعامل حزام األمان ينخفض خطر حدوث االصابات بشكل كبري .وينخفض الخطر أكرث بواسطة الوسادات الهوائية.

الوسادات الهوائية الجانبية ليست خطرة

يف عدد كبري من السيارات يوجد أيضاً وسادات هوائية يف الجوانب الداخلية للسيارة .إن خطر التع ّرض اىل اصابات
يخص األطفال الذين يجلسون بطريقة صحيحة يف مقعد حامية
من الوسادات الهوائية الجانبية هو خطر صغري يف ما ّ
األطفال الرضيعة أو مقعد األطفال املوضوع بشكل معكوس.

عالمة التحذير

السيارات املز ّودة بوسادة هوائية يف مكان الراكب يجب أن يكون فيها عالمات تحذير من تثبيت أو استعامل مقعد
األطفال يف مكان الراكب .اذا مل تكن هناك عالمات تحذير فيمكن الحصول عىل هكذا عالمات من الوكالء
املعتمدين لبيع السيارات.
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االصطدام األمامي برسعة  90كيلومرت يف الساعة
مثل السقوط من الطابق العارش
قد تكون القيادة برسعة عالية بنفس خطورة السقوط من هاوية أو من عامرة مرتفعة .ولكننا الندرك خطورة الرسعة
عند ركوبنا السيارة .نحن ندرك خطورة السقوط من مرتفع ،ولكن الندرك مدى خطورة االصطدام برسعة  90كيلومرت
يف الساعة.

الرسعة تحد ّد االصابات

أن الرسعة حاسمة جدا ً يف لحظة االصطدام وتحد ّد مدى خطورة اصاباتك يف حادث مروري .كام تساهم الرسعة العالية
أيضاً بحدوث الحوادث بشكل عام.

رسعة أعىل ،مسافة توقّف أطول

عندما ت ُزيد الرسعة ،تصبح مسافة ت ّوقف السيارة أيضاً أطول بكثري .تُقسم مسافة التوقّف اىل مسافة ر ّد الفعل ومسافة
الفرملة .إن مسافة ر ّد الفعل هي املسافة التي تسريها خالل الثانية التي يستغرقها ر ّد الفعل .أما مسافة الفرملة فهي
املسافة التي تقطعها السيارة منذ أن تضغط عىل دعاسة الفرامل حتى تتوقف السيارة.

الحزام هو أهم تفاصيل األمان

يخص تفاصيل
ينص عىل استعامل حزام األمان .وحزام األمان هو األكرث أهمية عىل االطالق يف ما ّ
يف السويد هناك قانون ّ
األمان يف السيارة  -سواء يف املقعد االمامي أو الخلفي .اذا أستعمل الجميع حزام األمان فسيتّم انقاذ حياة حوايل 50
شخصاً سنوياً يف حركة املرور السويدية .استعامل حزام األمان يخفّض خطر املوت أو التعرض اىل اصابة خطرة اىل النصف
عند وقوع االصطدام.

اصابات خطرية حتى عند الرسعات املنخفضة

دون حزام أمان ميكنك يف أحسن االحوال أن تنجو من حادث برسعة حوايل  7كيلومرت يف الساعة ،عىل رشط أن تكون
مستعدا ً للحادث وأن تكون قوياً مبا فيه الكفاية لتستطيع
التمسك .حتى يف رسعة أقل من  50كيلومرت يف الساعة
ّ
ستصطدم بقوم كبرية باملقود أو زجاج السيارة األمامي أو اجزاء أخرى من السيارة اذا مل تكن تستعمل حزام األمان.

وزن الركاب يكون ثقيالً عند األصطدام

يجب عىل الركاب يف املقعد الخلفي أيضاً أن يستعملوا حزام األمان .إذ ان الشخص الذي اليستعمل حزام األمان ينقذف
اىل األمام بقوة عالية عند االصطدام ،وقد يتسبب يف مقتل الشخص الجالس يف املقعد األمامي.
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من أجل سالمتك
تجد يف هذا الكتيب معلومات عن كبفية زيادة األمان داخل السيارة .وتحصل عىل نصائح عن أكرث الطرق أماناً لركوب
طفلك يف السيارة وكيف ميكنك الح ّد من خطر االصابات.

األمان عند االصطدام

كيفية تغلب السيارة عىل االصطدام يعطي فكرة جيدة عن مستوى األمان يف السيارة .لذلك يتم استعامل اساليب عديدة
ملعرفة مدى أمان السيارة عند االصطدام ،ليك يت ّم بعد ذلك تبليغ املستهلكني .وتأيت معلومات املستهلكني يف السويد عن
األمان عند االصطدام بالدرجة االوىل من مصدرين هام  Euro NCAPو .Folksam

مصع العنق  Pisksnärtاالصابة االكرث شيوعاً

يصاب حوايل  20000عرشون ألف سويدياً كل عام باصابات مصع العنق ( .)whiplashواىل ح ّد بعيد فإن السبب
األكرث شيوعاً الصابات مصع العنق هو االصطدام بالسيارات من الخلف .وميكن حدوث االصابات بسبب االصطدام
االمامي ،الحوادث الفردية وأحياناً حتى خارج بيئة حركة املرور .إن الطريقة املثىل للحامية من مصع العنق عند
االصطدامات االمامية هو اختيار سيارة توفّر حامية ف ّعالة .تشكّل الوسادة الهوائية ،ومسند الرأس وضبط املقعد عوامل
مهمة للحامية من اصابات مصع العنق.

فكّر بحامية عنقك

•
•
•
•
•

جعل مسند الظهر.منتصباً.
ضبط مسند الرأس يك يحصل الرأس بأكمله عىل اسناد .يستحسن أن يصل مسند الرأس اىل أعىل الرأس.
اجلس اقرب مايكون اىل مسند الظهر ومسند الرأس.
حافظ عىل مسافة مناسبة مع السيارة التي أمامك.
اذا كان لديك وقت ا ُنظر يف املرآة الخلفية وتأكد ما اذا كنت ستُصدم من الخلف ،أضغط رأسك مبسند الرأس
والتلوي رأسك.

أ ّم ْن الحمولة

عند حدوث اصطدام وأو فرملة مفاجئة تنقذف جميع األشياء بقوة عنيفة .يبقى االشخاص يف أماكنهم بفعل حزام األمان
والحمولة أكرث ماتكون أماناً يف صندوق االمتعة الخلفي .ضع الحملة يف وضع منخفض قدر االمكان ،إما يف صندوق
تغي موضع الحمولة أو حلقة أو انشوطة التثبيت .الترتك أبدا ً
االمتعة الخلفي أو خلف حاجز مش ّبك .إستخدم حامية رّ
األشياء الثقيلة فالتة يف السيارة ،واستخدم األحزمة لتأمني أي حمولة قد تكون موجودة يف املقعد الخلفي.
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السالمة يف السيارة:
هكذا تحمي نفسك وطفلك
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