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ishodom povezane su s distrakcijama
poput čitanja i pisanja poruka.
Uvijek ostavite sigurnosni prostor s lijeve
ili desne strane vozila u koji možete ući
tijekom neke nepredviđene situacije. To
može biti i prostor ispred vašeg vozila ako
vozilo iza vas ne održava dovoljan razmak.
Promotrite prostor kroz koji vozite da bi
se upoznali s okruženjem.
Poštujte ograničenja brzine, posebno u
blizini škola i poslovnih središta.
Ne gledajte naprijed samo do vozila
ispred sebe; gledajte naprijed onoliko
daleko koliko je moguće.

O HUPT-u

HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara krovna su udruga za šest lokalnih udruga za spinalno ozlijeđene iz Pule,
Zagreba, Rijeke, Karlovca, Splita i Osijeka.
Imamo 518 članova, djelujemo već 16 godina te ostvarujemo godišnje prihode od više
od milijun kuna. Zapošljavamo 14 osoba
te trenutno provodimo tri višegodišnja
projekta i čitav niz manjih. Jedna od naših
brojnih inicijativa jest i držanje predavanja
te osmišljavanje projekata koji ukazuju na
rizična ponašanja mladih, poput vožnje
pod utjecajem alkohola i droga, vožnje bez
vozačke dozvole, prebrze vožnje, nesmotrenih skokova u vodu te neopreznog bavljenja ekstremnih sportovima i ostalog, koja
zasigurno vode u spinalnu ozljedu. Provodimo ih s višim razredima osnovne škole te sa
svim razredima gimnazija i strukovnih škola
u našoj zemlji.

TETRAPLEGIČARA

Prevencija spinalnih ozljeda
počinje sa svjesnošću
Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara
V. Varićaka 20
10 010 Novi Zagreb-Sloboština
Telefon: 01/38 31 195
E-mail: hupt@hupt.hr
Web stranice: www.hupt.hr

Sigurnosni savjeti za
mlade vozače
Izrada ove publikacije omogućena je
ﬁnancijskom podrškom Nacionalne
zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj ove
publikacije isključiva je odgovornost autora i
nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.

Prometne nesreće su vodeći uzrok spinalnih
ozljeda za sve dobne skupine u Hrvatskoj
kao i u svijetu. Usavršavanje vozačke sposobnosti, posebno za mlade vozače, može biti
rješenje za smanjenje smrtnih slučajeva i
ozljeda.
Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara posvećene su podizanju razine svijesti
građana (prije svega mladih) radi sprječavanja spinalnih ozljeda. Svijest o rizičnim faktorima koji najčešće uzrokuju spinalne ozljede
može utjecati na smanjenje broja nesreća u
kojima te ozljede nastaju.

Čimbenici
koji
doprinose
prometČi b i i k
ji d
i
nim nesrećama
Neiskustvo vozača
Dekoncentracija (ometanje pozornosti)
Neprilagođena brzina
Oponašanje drugih vozača
Vožnja s drugim tinejdžerima u automobilu
• Konzumiranje alkohola i ilegalnih opojnih
sredstava
•
•
•
•
•

Smjernice za sigurnu vožnju
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Slobodna životinja u vozilu
Upadljivi prolaznici
Alkohol ili druga opojna sredstva
Glasna glazba

ü

• Punu pozornost poklonite vožnji. Vožnja
ima primarnu važnost.
• Pratite prometne znakove i poštujte
ograničenja brzine.
• Uvijek koristite pojas za vezivanje.
• Ako prevozite mlađe putnike, djecu do
12 godina uvijek smjestite na stražnje
sjedalo; sjedalice za mlađu djecu koristite
prema propisanim pravilima.
• Ne usmjeravajte pozornost na stvari koje
nisu vezane za vožnju.

Na dekoncentraciju utječu:
• Čitanje ili slanje poruka
• Telefonski razgovori, uključujući korištenje slušalica ili speaker phonea
• Konzumacija hrane
• Zamor
• Raspravljanje

Sigurnosne preporuke za mlade
vozače
• Nikada ne sjedajte za volan nakon konzumiranja alkohola. Čak i jedno piće, bez
obzira osjećate li njegovo djelovanje ili ne,
može utjecati na vašu procjenu u vožnji u
dovoljnoj mjeri da izazove nesreću.
• Ako konzumirate lijekove, upoznajte se
s njihovim neželjenim djelovanjem prije
nego sjednete za volan.
• Gledajte u retrovizore svakih pet do
sedam sekundi. Ako vidite tko dolazi iza
vas ili tko neoprezno vozi, možete spasiti
svoj život i živote suvozača.
• Nikada ne čitajte niti pišite poruke
dok vozite. Tisuće nesreća sa smrtnim

