
 

 

 

 מרכז חיים
 סד"פ חשש לתקלה או הידלקות נורית שאינה אדומה

 הגדרות

הרכב רועד בהאצה או בבלימה, רעשים מוזרים מהמנוע או מהגלגלים, הרכב נוטה  – חשש לתקלה

ואינו נוסע ישר, תגובות חדות או קהות של הרכב או כל התנהגות חריגה מצד הרכב במהלך נהיגה 

 שעודנה תקינה.

קות כל נורית בלוח המחוונים בצבעים צהוב, כתום, כחול וירוק מצביעה על ל – נורית שאינה אדומה

פי רוב ניתן להמתין עד לסוף נסיעה כדי להסדירה. מכלל זה יש להוציא את נורית הדלק -ברכב שעל

 ( ברכב אוטומטי.O/D offואת נורית ההילוכים )

 

 סדר פעולות

 יש לעצור את הרכב בצד במפרץ עצירה או במקום מוסדר ובטוח אחר. – עצירה בצד .1

 מומלץ כי אלו יתקשרו לייעוץ עוד טרם עצירת הרכב.במידה וישנם נוסעים  –יצירת קשר טלפוני  .2

 במידה והטיפול אורך זמן יש לעצור בצד לפי הנהלים: – עצירה בצד .3

 יש להפעיל אורות מצוקה. – אורות מצוקה .3.1

 יש לצאת מן הרכב אך ורק עם אפוד זוהר. –אפוד זוהר  .3.2

מטרים. מומלץ למקם  100יש להציב משולש אזהרה כך שייראה למרחק של  –משולש אזהרה  .3.3

 את המשולש רחוק מן הרכב.

על הנוסעים לצאת מן הרכב ולעבור את גדר הבטיחות. באם אין כזו יש להתרחק  –נוסעים  .3.4

 מהרכב ומהכביש. בכל מקרה, על הנוסעים להימצא בעברו האחורי של הרכב.

 אין לתפעל עצירת חירום בעמידה על הכביש, אלא רק משוליו. –נהג  .3.5

 כב להיות ריק מאדם.על הר –רכב  .3.6

 אין להשאיר רכב מונע עם מפתח בסוויץ'. – מפתח בכיס הנהג .3.7

יש לבדוק בספר הרכב מהי התקלה בגינה נדלקה נורית  – באם נדלקה נורית שאינה אדומה .4

 האזהרה.

יש להתקשר מיד לאחראי הרכב ולהיוועץ בו. באם הוא אינו עונה יש להתקשר  – דיווח מיידי .5

 תי.לאחראי רכבים תנוע

 .050-3137833אחראי רכבים תנועתי: אודי, 

בהנחיית אחראי הרכב יוחלט האם לקחת את רכב ישירות למוסך או לדחות את  – קבלת הנחיות .6

 .לא יותר מיוםהטיפול ב

בכל מקרה אין להמשיך נסיעה ללא אישור מפורש של אחראי הרכב או  – נסיעה באישור בלבד .7

 אחראי רכבים תנועתי.

באם עד לטיפול במוסך הרכב יימסר לנהג נוסף יש לתדרך אותו בצורה מקיפה  – באמסירה לנהג ה .8

 על הבעיה ברכב וכיצד יש לנהוג בו.

 


