
 

ИНСТРУКТАЖ 

ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПРИДВИЖВАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ 

I. Правила за действие при зимни условия: 

1. Екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи, ръкавици и шапка. 

2. За предпазване от намокряне при снеговалеж препоръчваме да 

носите дъждобран или непромокаемо яке. 

3. Ако можете да избирате маршрута си, използвайте по-големите 

булеварди и улици, където задължително се почиства. 

4. Ако ви се наложи да чакате дълго време при минусови температури и 

в близост има обществена сграда или голям магазин - влезте в него, за да се 

стоплите. 

5. Ако се приберете с преохладени крайници: 

 Затопляйте ги постепенно с топла вода и масаж; 

 Приемете предпочитани от вас топли напитки и шоколад; 

 Не пийте алкохол. 

6. Не бързайте, дори да е разчистен пътя, не се знае колко лед има на него. 

7. Внимавайте при пресичане даже на пешеходни пътеки, защото 

спирачният път на автомобилите е поне два пъти по-дълъг при заснежен или 

мокър участък, 

8. При придвижване на тъмно е добре да сте облечени с по- светли 

дрехи или да имате светлоотразителни елементи на дрехите. 

9. Внимателно, преминавайте край сгради, електропроводи и 

дървета. Оглеждайте се, за да се запазите от падащи - сняг и ледени 

висулки. 

10. Предупреждавайте отговорните власти за всички нередности, 

забелязани от вас, които могат да затруднят други хора. 

II. Защитни мерки, ако ви се наложи да пътувате с автомобил 

при тежки зимни условия: 

1.  Необходимо е да се следи метеорологичния бюлетин, предаван по 

радиото и телевизията. Отложете пътуването, ако не е наложително. 

2.  Ако се налага пътуване с автомобил, той трябва да е в изправност и да има 

радиоапарат. Вземете мобилен телефон със зарядно устройство. 

Проверете дали има достатъчно гориво, въже, лопатка, фенерче и 

брадвичка. При продължителен престой на място във виелица е 

наложително отопление на возещите се в купето на автомобила; 

3.  Пътувайте по първокласни пътища. Шофирайте бавно и внимателно, когато 

преминавате край сгради, електропроводи и дървета; 

4.  Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и 

пътните служби. 

5.  В случай, че по време на пътуването се натъкнете на затрупан автомобил, 

маркирайте мястото и съобщете на органите на Пътна полиция, пътните 



служби или на представители на Гражданска защита. 

6.  Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзналите части от тялото се 

разтриват със спирт и леко се масажират. Транспортирайте пострадалите до 

болнично заведение. 

7.  Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни 

паркинги и мотели. Ако обстановката се усложнява, преустановете 

пътуването, като спрете в най-близкото населено място. 

8.  При придвижване пеша, екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи, 

ръкавици и шапка. Носете мобилен телефон, транзистор и фенерче. 

Избягвайте да се движите поединично, вървете по-далече от сгради, 

електропроводи, стълбове и дървета. Вземете мерки против измръзване на 

крайниците 

9.  Носете храна, лекарства, топли и подсладени напитки 

 

 

 Изготвил инструктажа: инж. Джина Бонева  

                                                                    



 


