INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

VCENTRUM POMOC

W PRZYPADKU KOLIZJI DROGOWEJ

NUMERY ALARMOWE

ZATRZYMUJĄC POJAZD ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY NIE ZAGRAŻAĆ
INNYM UCZESTNIKOM RUCHU

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO: 112

 Włącz światła awaryjne, wyłącz stacyjkę i ustaw trójkąt
ostrzegawczy.
 W przypadku zagrożenia należy ostrzegać nadjeżdżających
kierowców, aby nie najechali na osoby i pojazdy
uczestniczące w wypadku.

POLICJA: 997 lub 112

UDZIEL POSZKODOWANYM POMOCY

 Zaangażuj innych uczestników ruchu do pomocy.
 Sprawdź, czy uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń,
a w razie konieczności udziel im pierwszej pomocy i wezwij
pogotowie i policję (112).
 Jeżeli są ofiary nie powinno się niczego ruszać, aż do
przyjazdu na miejsce zdarzenia policji, chyba, że czynności
te służyłyby do ratowania życia ludzkiego. Nie wolno
opuszczać miejsca wypadku, chyba że w celu wezwania
pomocy.
 Należy pamiętać, że nieudzielenie pierwszej pomocy
poszkodowanym jest przestępstwem i może nieść za sobą
poważne konsekwencję.
 Nie tamuj ruchu. Jeżeli nie ma rannych i nie ma wątpliwości
co do winnego, należy jak najszybciej zjechać lub zepchnąć
pojazdy na pobocze tak, by nie utrudniały ruchu innym
pojazdom.
ZRÓB ZDJĘCIA MIEJSCA WYPADKU I USZKODZEŃ POJAZDÓW

 Sprawca po pewnym czasie może zmienić zdanie na temat
winnego kolizji. Wtedy policja nie jest już w stanie w pełni
zrekonstruować przebiegu zdarzenia i często opiera się
jedynie na rozbieżnych zeznaniach uczestników.
WIĘCEJ INFORMACJI NA VCENTRUM.PL

POTOWIE RATUNKOWE: 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112
VCENTRUM POMOC: 22 264 32 48
WEZWIJ POLICJĘ, JEŻELI

 Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 Sprawca nie przyznaje się do spowodowania wypadku
lub ma wątpliwości co do swojej winy, nie chce wypełnić
Oświadczenia Sprawcy Wypadku.
 Zdarzenie zaszło z udziałem obcokrajowca.
 Wartość powstałej szkody jest znaczna.
 Zaistniała sytuacja budzi jakiekolwiek wątpliwości.
 Sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
 Sprawca nie przyznaje się do winy lub uciekł z miejsca
wypadku.
 Sprawca nie posiada przy sobie prawa jazdy.
 Istnieje wątpliwość co do danych w dokumentach
lub danych samochodu.
NIE WZYWAJ POLICJI, JEŻELI

 Sprawca jest trzeźwy; sprawca przyjmuje na siebie winę za
spowodowanie kolizji/wypadku; sprawca posiada przy sobie
prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu,
dane w dokumentach są zgodne z wyglądem sprawcy
oraz danymi samochodu, sprawca godzi się wypełnić
i podpisać Oświadczenie Sprawcy kolizji drogowej, nie ma
poszkodowanych ani nie doszło do popełnienia przestępstwa
 Jeżeli jeden ze sprawców zdarzenia przyznaje się do
winy, wówczas wypełnia załączone oświadczenie sprawcy
wypadku. Kierujący pojazdami mają obowiązek podać swoje
dane.
 Wezwij pomoc drogową Auto Assistance, aby technicznie
niesprawny pojazd powypadkowy przetransportowała do
wskazanego przez kierowcę serwisu.

