
Bezpieczeństwo w 
samochodzie

- dzieci i dorośli

POLSK



Istnieje nakaz używania 
pasów bezpieczeństwa 
przez dorosłych i 
zabezpieczenia 
wszystkich dzieci w 

samochodzie w Norwegii. Dzieci, 
które mają mniej niż 135 cm 
wzrostu, należy zabezpieczyć 
wyposażeniem, które jest 
dostosowane do wagi dziecka. 
Kierowca ma odpowiedzialność 
za to, aby dzieci poniżej 15 roku 
życia były zabezpieczone 
zgodnie z przepisami, a w 
przypadku kontroli będzie musiał 
uiścić opłatę.

Dzieci poniżej 135 
cm wzrostu muszą 
mieć swoje własne 
wyposażenie 
zabezpieczjące w 
samochodzie

Niezabezpieczona albo źle 
zabezpieczona osoba może doznać 
poważnych obrażeń, mimo, że 
prędkość jest mała. Dlatego ważne 
jest, by zawsze zabezpieczyć dzieci i 
dorosłych, również na krótkie podróże, 
na przykład do przedszkola czy szkoły.

Wyposażenie zabezpieczające dla 
dzieci:
Wyposażenie zabezpieczające dla 
dzieci jest podzielone w stosunku do 
wagi dziecka. Bardzo ważne jest 
dokładne przestrzeganie instrukcji 
obsługi, tak iż fotelik dziecięcy jest 
zamontowany w samochodzie 
prawidłowo. Poproś o pomoc w 
zamontowaniu w sklepie, w którym 
kupujesz wyposażenie.

Wyposażenie używane:
Jeżeli kupuje się wyposażenie 
używane, to nie powinno ono być 
starsze niż pięć lat, ponadto należy 
wiedzieć czy nie było ono narażone na 
kolizję.

135 cm



Niemowlęta
0 – 13 kg (0 do ok. 12 mies.)

Odwrócony do tyłu (plecami w kierunku 
jazdy samochodem) fotelik dziecięcy 
zapewnia najlepsze bezpieczeństwo, a 
zaleca się stosowanie od chwili, jak 
dziecko jest nowonarodzone.

Małe dzieci
9 -18 kg (ok. 1 do 4 lat)

Małe dzieci należy zabezpieczyć w 
foteliku dziecięcym. Odwrócony do tyłu 
fotelik zapewnia nalepsze 
bezpieczeństwo, lecz odwrócone do 
przodu fpteliki też są uznane w tej 
klasie wagi.

Zalecamy zabezpieczanie dziecka w 
sposób odwrócony do tyłu tak długo, 
jak to jest możliwe, najlepiej do 
czwartego roku życia. Głowa dziecka 
jest duża i ciężka w stosunku do ciała, 
a zabezpieczenie w sposób 
odwrócenia dziecka do tyłu redukuje 
ryzyko powżnych obrażeń karku.

Pasy bezpieczeństwa na foteliku 
należy dobrze zacisnąć wokół dziecka.



Większe dzieci 
15 – 36 kg ( ok. 4 – 11 lat)

Większe dzieci należy zabezpieczyć w 
foteliku dziecięcym podkładką pod 
plecy albo poduszką samochodową. 
Fotelik dziecięcy z podkładką pod 
plecy ochrania ciało i głowę dziecka 
lepiej niż sama poduszka 
samochodowa, szczególnie w 
przypadku kolizji bocznych. Te dwie 
części należy stosować razem z 
pasami bezpieczeństwa. Nie można 
stosować poduszki samochodowej 
albo fotelika z podkładką pod plecy na 
siedzeniu, które ma tylko pas na 
biodra. Dziecko też nie może nigdy 
umocowywać pasa pod ramieniem, bo 
to może doprowadzić do poważnych 
obrażeń ciała.



Dorośli w 
samochodzie
Pas bezpieczeństwa ratuje życie
Nakazane jest stosowanie zawsze 
pasów bezpieczeństwa w 
samochodzie, również na siedzeniu 
tylnym. Pasażerowie, którzy 
są powyżej 15 roku życia, będą musieli 
zapłacić mandat, jeżeli nie zapną 
pasów bezpieczeństwa. 

Zapinaj zawsze pasy 
bezpieczeństwa – nawet na krótkich 
przejażdżkach
Istniej duże ryzyko poważnych obrażeń 
ciała na skutek kolizji, o ile nie zapnie 
się pasów bezpieczeństwa, mimo, że 
samochód nie jedzie szybko. Już przy 
małej prędkości (poniżej 50 km/godz.) 
zostniesz rzucony z dużą siłą na 
kierownicę, szybę frontową albo na 
inne części samochodu. Skutkiem 
mogą być poważne obrażenia ciała 
albo śmierć.

W ciąży?
Ciężarne muszą używać pasy 
bezpieczeństwa podobnie jak inni, to 
zapewnia najlepsze bezpieczeństwo 
dla kobiety i dziecka w brzuchu. Część 
biodrową pasa należy umieścić pod 
brzuchem, dołem ku udom, zanim pas 
zapnie się dobrze.



Poduszka 
powietrzna

Poduszka powietrzna ochrania 
dorosłych dodatkowo. Aby poduszka 
powietrzna funkcjonowała prawidłowo, 
należy zawsze stosować pasy 
bezpieczeństwa.

Dla dzieci w foteliku samochodowym 
może istnieć zagrożenie utraty życia, 
jeżeli siedzą one przed poduszką 
powietrzną. Poduszka powietrzna jest 
przystosowana dla dorosłych i 
wychodzi ona z ogromną prędkością i 
siłą, może spowodować poważne 
obrażenia ciała dziecka.
Dzieci poniżej 140 cm wzrostu nie 
powinny siedzieć na przednim 
siedzeniu, o ile znajduje się tam 
poduszka powietrzna.

W nowszych modelach samochodu 
można wymontować poduszkę 
powietrzną, o ile siedzenie będzie 
używane przez dziecko.
Z innych samochodów należy 
wymontować poduszkę w warsztacie.
Mniejsze poduszki powietrzne na 
bokach i pod sufitem nie są 
niebezpieczne dla dzieci, które siedzą 
dobrze zabezpieczone.

Wiele osób w 
samochodzie?

Wszyscy w samochodzie muszą mieć 
własne siedzenie i pas 
bezpieczeństwa.
Nie wolno mieć więcej pasażerów w 
samochodzie niż tyle, na ile pozwala 
rejestracja.
Trzymanie dziecka na kolanach w 
samochodzie jest jest niedozwolone i 
niebezpieczne. Również nie wolno 
mieć większej liczby dzieci czy 
dorosłego i dziecka pod tym samym 
pasem bezpieczeństwa.



Więcej 
informacji na 
internecie

www.vegvesen.no
Na stronach internetowych 
Państwowego Zarządu Dróg (Statens 
vegvesen) znajduje się informacja na 
temat kursów prawa jazdy, wymiany 
zagranicznych praw jazdy, rejestracjo 
pojazdów itp.

www.tryggtrafikk.no 
Na stronach internetowych Trygg 
Trafikk (Bezpieczna komunikacja) 
znajduje się więcej informacji o 
właściwym zabezpieceniu dzieci w 
samochodzie, pasach bezpieczeństwa, 
szkoleniach dotyczących poruszania 
się na drogach, dzieciach i jeździe na 
rowerze, drogach do szkoły itp.



Niniejsza broszura została wydana z dofinansowaniem ze strony spółek 
ubezpieczeniowych w Norwegii.
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