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Treść: 

  

Korytarz życia jest często blokowany, ale jednocześnie wszyscy liczą na szybką 

pomoc 

Osoby, które w przypadku wystąpienia zatoru drogowego nie tworzą korytarza życia [w 

Niemczech] od ponad roku muszą się liczyć z dotkliwymi karami. Za takie przewinienie 

poza grzywną w wysokości od 200 do 320 euro są naliczane dwa punkty karne i jest 

orzekany jednomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wielu kierowców sa-

mochodów nie przejmuje się przestrzeganiem tego przepisu, na co ostatnio znów uskar-

żają służby ratunkowe, straż pożarna i policja.  

 

Pozostałe tematy: 

Zimowy urlop w górach. W domu należy przećwiczyć obsługę łańcuchów śniegowych. 

Należy uzupełnić środki pierwszej pomocy. Obowiązek posiadania dwóch masek do 

ochrony dróg oddechowych. 

Mycie samochodu pod wysokim ciśnieniem. Należy stosować tylko płaskie dysze.  
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Gdy tworzy się zator drogowy należy natychmiast utworzyć korytarz życia 

Korytarz życia – wolna droga dla ratowników 

„W razie nagłej potrzeby wszyscy liczą na szybką pomoc“ 

Osoby, które w przypadku wystąpienia zatoru drogowego nie tworzą korytarza życia, [w Niemczech] od 

ponad roku muszą się liczyć z dotkliwymi karami. Za takie przewinienie poza grzywną w wysokości od 200 

do 320 euro są naliczane dwa punkty karne i jest orzekany jednomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. 

Mimo to wielu kierowców samochodów nie przejmuje się przestrzeganiem tego przepisu, na co ostatnio 

znów uskarżają służby ratunkowe, straż pożarna i policja.  

Wielu poszkodowanych zastanawia oczywisty fakt: „Nikt nie zyskuje na blokowaniu drogi służbom ratun-

kowym. Takie działanie nie sprawi, że dotrzemy do celu nawet o sekundę szybciej“, stwierdza Markus 

Egelhaaf z działu DEKRA zajmującego się badaniem wypadków drogowych, który poza tym sam aktywnie 

działa jako strażak. „Wręcz przeciwnie – pojazdy ratownicze poruszają się wolniej, z reguły opóźniają się 

działania ratunkowe, rejestracja wypadku i uprzątnięcie jezdni. Zator drogowy ustępuje dopiero później“, 

informuje ekspert z zakresu wypadków drogowych. Osoby, które nie usuwają się z pasa jezdni same przy-

czyniają się do wydłużenia czasu oczekiwania w korku.   

Ale czy nie wystarczy, jeśli w razie wystąpienia korka na drodze nie będę od razu tworzył korytarza życia, 

lecz zrobię to dopiero wtedy, gdy w lusterku wstecznym zobaczę pojazdy ratownictwa, zapytają się niektóre 

osoby permanentnie nękane przez zatory drogowe. „Dla kierujących pojazdami ratowniczymi każdorazowo 

oznacza to nieprzejrzystą sytuację w ruchu drogowym, zmusza do hamowania i tym samym powoduje 

utratę dużo czasu“, wyjaśnia Markus Egelhaaf. „Nawet jeśli strata czasu w pojedynczym przypadku wynosi 

tylko niewiele sekund, podczas potencjalnego przejazdu większej liczby kilometrów w korku szybko się ona 

sumuje do kilku minut – strata czasu, która w niektórych okolicznościach może kosztować ofiarę wypadku 

utratę życia.“ 

Jeśli ruch drogowy uległ całkowitemu zatrzymaniu, często brakuje miejsca, aby bez wykonywania skompli-

kowanych manewrów stworzyć wystarczająco szeroki korytarz życia. Wtedy na porządku dziennym są czę-

sto gorączkowe manewry i dzikie trąbienie pojazdów stojących z przodu i z tyłu. Nie ma to miejsca, jeśli już 

podczas tworzenia się zatoru drogowego zostanie utworzony korytarz życia. Pojazdy na lewym pasie ruchu 

ustawiają się przy lewej krawędzi, wszystkie inne tak daleko, jak to jest możliwe z prawej strony. Markus 

Egelhaaf: „Wszyscy mamy nadzieję, że w razie zaistnienia nagłej sytuacji uzyskamy szybką i profesjonalną 

pomoc. Co przeszkadza więc tak wielu osobom w prowadzeniu pojazdu w sposób przewidujący i tworzeniu 

korytarza życia, będącego własnym wkładem w udzielanie szybkiej pomocy? Poza tym dzięki temu często 

można szybciej wyruszyć w dalszą drogę.“  DEKRA Info  
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Poruszając się w okresie zimowym po drogach należy utrzymywać większy odstęp i zredukować prędkość. 

Urlop zimowy w górach 

Obsługę łańcuchów śniegowych należy przećwiczyć w domu 

W pierwszych miesiącach roku znów wiele osób uprawiających sporty zimowe wyrusza w góry. Poluźnione 

obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zapowiadają tak samo udany wypoczynek na śniegu, jak 

przed laty. Bezpieczna podróż w góry wiąże się jednak z wszechstronnie przygotowanym do zimy pojaz-

dem i dostosowaniem stylu jazdy do panujących warunków na drodze.  

Podobnie jak narty na stoku, także opony muszą mieć odpowiednią przyczepność – szczególnie na dro-

gach, gdzie panują zimowe warunki i jest ślisko. Do jazdy po śniegu, lodzie i w warunkach gołoledzi w 

Niemczech, w ramach określonego w przepisach sytuacyjnego obowiązku stosowania ogumienia zimo-

wego, są wymagane opony zimowe. Można je rozpoznać po symbolu Alp – oznaczenie: „góra z płatkiem 

śniegu“. Dla bezpiecznej przyczepności w przypadku opon zimowych eksperci z DEKRA zalecają, aby 

minimalna głębokość bieżnika wynosiła 4 milimetry. W Austrii w przypadku nieprzestrzegania tego limitu 

jest nawet nakładana grzywna.  

Podróżując w wyżej położone regiony warto również mieć na pokładzie odpowiednie łańcuchy śniegowe, 

aby być przygotowanym na spodziewane opady śniegu. Najlepiej jeszcze przed wyruszeniem w podróż, w 

przydomowym garażu wypróbować, w jaki sposób w praktyce się je zakłada. ‚Uczenie się przez działanie‘ 

gdy jest zimno i pada śnieg jest stresujące i stwarza niepotrzebne zagrożenie. Ważna informacja: maksy-

malna prędkość poruszania się z założonymi łańcuchami śniegowymi wynosi 50 km/h. 

Często na pierwszy rzut oka zimą trudno jest zaobserwować, gdzie na drogach jest niebezpiecznie. Do 

klasycznie niebezpiecznych obszarów należą mosty, wzniesienia, tunele i leśne drogi. W takich miejscach 

może być szczególnie zimno i tym samym niebezpiecznie ślisko, nawet jeśli poza tym jezdnia jest sucha i 

ma dobrą przyczepność. Jeśli przy drodze jest umieszczony znak ‚płatek śniegu‘ oznacza to większe nie-

bezpieczeństwo tworzenia się oblodzenia. 

Na mokrej, pokrytej śniegiem lub lodem jezdni zasadniczo zaleca się jazdę ze zredukowaną prędkością i 

zachowywanie większego odstępu. Rzeczoznawcy DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych 

ostrzegają, że już przy prędkości 50 km/h droga hamowania pojazdu na ośnieżonej i oblodzonej na-

wierzchni łatwo dwukrotnie albo i bardziej się wydłuża w porównaniu do suchej nawierzchni. Dla bezpie-

czeństwa należy pamiętać o włączaniu świateł mijania i zwracać uwagę nie tylko na czystość szyb, ale 

także na czystość czujników odpowiadających za poprawną pracę systemów towarzyszących kierowcy. 

     DEKRA Info  
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Każdego roku zaleca się przeprowadzić kontrolę apteczki samochodowej 

 

Uzupełnienie środków pierwszej pomocy 

Zaleca się posiadać dwie maseczki do ochrony dróg oddechowych  

Najpóźniej do końca stycznia 2023 roku kierujący samochodami [w Niemczech] muszą uzupełnić znajdu-

jące się w ich pojazdach materiały pierwszej pomocy o dwie maseczki do ochrony dróg oddechowych. W 

przypadku maseczek nakładanych na twarz chodzi tutaj o maseczki OP albo FFP2. Przewiduje to zmie-

niona norma DIN 13164, która reguluje zawartość apteczek bezpieczeństwa [w Niemczech]. Oznacza to, 

że od lutego brak maseczek może przysporzyć kłopotów. Dotychczas, gdy środki pierwszej pomocy były 

niekompletne oznaczało to zwykle grzywnę w wysokości pięciu euro. Jeśli zupełnie jej brakuje jest to dzie-

sięć euro. W razie wystąpienia wypadku posiadanie maseczek ma się przyczynić do lepszej ochrony 

wszystkich uczestników. Ten przepis dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, auto-

busów i quadów. 

Drobne usterki podczas badań okresowych [w Niemczech] 

Rzeczoznawcy z DEKRA przypominają, że nowa regulacja ma również wpływ na sposób przeprowadzania 

badań okresowych (HU). Jeśli podczas przeprowadzania badań okresowych się okaże, że materiały pierw-

szej pomocy są niekompletne, wtedy zostanie to zaklasyfikowane jako drobna usterka. Podobna sytuacja 

ma miejsce, gdy środki pierwszej pomocy nie są kompletne albo brakuje całej  apteczki. Jeśli materiały są 

przeterminowane, wtedy w raporcie z przeprowadzanych badań jest umieszczana tylko odpowiednia infor-

macja.  

Każdego roku należy ponownie przeprowadzić kontrolę  

Rzeczoznawcy zwracają uwagę na to, że zdatne do użycia materiały pierwszej pomocy w razie takiej po-

trzeby mogą być bardzo przydatne podczas udzielania pierwszej pomocy rannym osobom. W razie takiej 

potrzeby każda osoba może z nich skorzystać. Eksperci zalecają, aby raz w roku przeprowadzać kontrolę 

zawartości apteczki, zweryfikować ją pod kątem terminów ważności i kompletności i wymienić nieprzydatne 

już elementy. Data ważności jest podawana na zewnętrznej stronie opakowań. W przypadku przetermino-

wanych materiałów nie ma już pewności, że bandaże i kompresy są jeszcze sterylne. Kupując nowy zestaw 

pierwszej pomocy należy zwrócić uwagę na to, aby zawartość była zgodna z normą DIN 13164 i aby były 

w nim zawarte wymagane obecnie dwie maseczki do ochrony przed koronawirusem.  DEKRA Info 
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Mycie samochodu pod wysokim ciśnieniem. Należy używać tylko płaskich dysz. 

Wiele osób do mycia swojego pojazdu lubi używać myjki wysokociśnieniowej. Powstaje pytanie, czy stru-

mień wody wydostający się z myjki wysokociśnieniowej nie uszkodzi ogumienia pojazdu. Organizacja rze-

czoznawcza DEKRA i ekspert Kärcher z zakresu mycia stwierdzają: „Posługując się myjką w odpowiedni 

sposób i zachowując minimalny odstęp na poziomie 30 centymetrów od mytej powierzchni można bez 

problemu używać myjki ciśnieniowej“, relacjonuje Christian Koch, ekspert DEKRA do spraw ogumienia. 

Podczas mycia zaleca się stosować wyłącznie płaskie dysze, które rozpylają wodę szerokim, płaskim stru-

mieniem. Takie dysze są dostępne w zestawach przy prawie wszystkich myjkach wysokociśnieniowych i 

są standardem w centrach nakładania wosku, warsztatach i stacjach benzynowych. „Dysze obrotowe albo 

nawet punktowe, które znajdują zastosowanie do celów przemysłowych albo są używane do usuwania 

zabrudzeń z powierzchni kamiennych mogą natomiast uszkodzić ogumienie i nie są przeznaczone do my-

cia pojazdów.“ DEKRA Info 
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