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ZAGROŻENIA DLA RATOWNIKÓW PODCZAS DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH  

NA DROGACH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI 

 

W artykule zawarto analizę głównych zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych przez służby 

ratownicze na miejscu  wypadków drogowych. Przedmiotowa analiza dotyczy zagrożeń  dla ratowników jak i samych ofiar 

wypadków. Nowoczesne rozwiązania w  zakresie bezpieczeństwa biernego i czynnego stosowane w pojazdach samochodowych 

mają za zadanie w jak największym stopniu zabezpieczać użytkowników pojazdów przed skutkami wypadków drogowych jed-

nak po zaistnieniu zdarzenia drogowego w wielu przypadkach mogą być przyczyną dodatkowych zagrożeń dla ratowników jak 

i  osób ratowanych. . W artykule wskazano także  podstawowe zasady eliminacji przedmiotowych zagrożeń w odniesieniu do 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych. w czasie prowadzenia działań ratowniczych.  

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo ratowników w trakcie prowadzenia akcji jest 
sprawą absolutnie priorytetową, ponieważ zależy od niego zarówno 
życie jak i zdrowie samych ratowników, a także (co jest równie 
istotne) skuteczność oraz efektywność ich działań. Niezależnie więc 
od rodzaju prowadzonych czynności ratowniczych, podstawowym 
zadaniem osób biorących w nich udział, a zwłaszcza kierującego 
tymi działaniami, jest całkowita eliminacja lub maksymalne ograni-
czenie zagrożeń występujących na miejscu akcji. Jest to możliwe 
pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy na temat tego, 
jakie czynniki zagrożenia mogą się pojawić w danej sytuacji i jak 
można się przed nimi zabezpieczyć. Celem niniejszego opracowa-
nia jest przedstawienie szeregu czynników szkodliwych i niebez-
piecznych mogących wystąpić   w trakcie prowadzenia działań 
ratowniczych na drogach oraz sposobów zabezpieczenia się przed 
ich oddziaływaniem 

1. OCENA ZAGROŻEŃ 

Wypadki i katastrofy drogowe wiążą się z całym szeregiem za-
grożeń, które mogą znacząco wpływać na przebieg jak i skutecz-
ność prowadzonych działań. Co istotne niektóre z tych zagrożeń 
występują praktycznie przy każdych tego typu działaniach (np. 
ostre, niebezpieczne krawędzie, rozbite szkło, kontakt z krwią i 
wydzielinami  poszkodowanych), inne zaś mogą się pojawiać 
znacznie rzadziej  (np. pożary, wybuchy elementów wyposażenia 
pojazdu, ryzyko porażenia z instalacji elektrycznej wysokonapięcio-
wej), jeszcze inne związane są z rozwojem technologii i pojawiają 
się tylko przy najnowszych modelach pojazdów (np. ryzyko zatrucia  
fluorowodorem powstającym podczas spalania nowego czynnika 
stosowanego w klimatyzacji – R1234yf).  W przypadku zdarzeń 
drogowych, najczęściej mamy jednak do czynienia z sytuacją, w 
której występuje wiele różnych zagrożeń równocześnie. W związku 
z powyższym trudno jest określić, które z tych zagrożeń są najistot-
niejsze: czy te, które występują najczęściej czy może te, które po-
wodują najpoważniejsze skutki. Poniżej usystematyzowano różnego 
rodzaju zagrożenia występujące podczas działań  ratowniczych na 
drodze: 

– ryzyko potrącenia w trakcie działań przez przejeżdżające obok 
miejsca zdarzenia pojazdy, 

– pożar (toksyczne produkty rozkładu, wysoka temperatura i 
promieniowanie cieplne, zadymienie), 

– wybuch (zbiorników gazowych, nabojów od poduszek gazowych 
lub siłowników pneumatycznych), 

– ryzyko upadku, poślizgnięcia się na śliskich, nierównych podło-
żach, 

– ryzyko oparzeń gorącymi  elementami  i płynami  eksploatacyj-
nymi pojazdu, 

– ostre, niebezpieczne krawędzie, rozbite szkło, 
– odpryski lakieru, szkła i drobin metalu podczas cięcia i rozpiera-

nia elementów pojazdów, 
– kontakt z krwią i wydzielinami osób poszkodowanych, 
– pył szklany powstający podczas cięcia szyb samochodowych, 
– niekontrolowane wystrzały poduszek gazowych, 
– porażenie prądem z instalacji elektrycznej wysokonapięciowej, 
– wyciek niebezpiecznych materiałów chemicznych z uszkodzo-

nych podczas zdarzenia pojazdów lub przewożonego ładunku. 
Działania ratownicze na drogach mogą być i są prowadzone 

niejednokrotnie w trudnych warunkach atmosferycznych, w ciemno-
ści lub mgle (czyli przy słabej widoczności), w miejscach niebez-
piecznych ze względu na swoje położenie (np. za zakrętem, za 
wzniesieniem) a dodatkowo towarzyszyć im może odbywający się 
nadal ruch drogowy np. po sąsiedniej nitce jezdni. Wszystko to w 
połączeniu z nieuwagą a także często nadmiernym zainteresowa-
niem kierowców samym zdarzeniem i działaniami służb powoduje, 
iż mimo wydzielenia terenu akcji i jego zabezpieczenia, istnieje 
zwiększone ryzyko potrącenia ratownika przez przejeżdżające 
samochody. Bardzo niebezpieczne może to być zwłaszcza w przy-
padku dróg szybkiego ruchu, czego przykładem mogą być dwa 
zdarzenia opisane poniżej: 

3.11.2015 – na autostradzie A4 podczas akcji ratowniczej po 
wypadku zostało potrąconych 3 strażaków, obrażenia jednego z 
nich były poważne. Przyczyną były złe warunki atmosferyczne, 
słaba widzialność poniżej 30m, oraz zagapienie się jednego z kie-
rowców. (www.tarnowianin.com) 

19.07.2014 – podczas prowadzenia akcji gaśniczej na pasie 
awaryjnym autostrady A2, doszło do potrącenia strażaka. Kierująca 
pojazdem tłumaczyła po zdarzeniu, że „nie zauważyła” strażaka i 

http://www.tarnowianin.com/
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uderzyła w niego a następnie w samochód gaśniczy. 
(www.dzienniklodzki.pl)   

2. SPOSOBY ELIMINACJI  ZAGROŻEN  

Sposobem na maksymalne ograniczenie ryzyka tego typu wy-
padkami jest odpowiednie zabezpieczenie terenu działań, do czego 
strażacy posiadają takie  urządzenia jak znaki drogowe, pachołki, 
taśmy i lampy ostrzegawcze. Przykładowy sprzęt tego typu przed-
stawia Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. . 
 

 
Rys.1 Przykładowe elementy oznakowania i zabezpieczenia terenu 
działań (fot. źródło: www.pila.psp.wlkp.pl) 

 
Wszystkie te elementy zapewniają jednak tylko pozorne bez-

pieczeństwo, ponieważ nie stanowią bariery, której nie da się poko-
nać. Z tego powodu dwoma najlepszymi sposobami zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie działań jest całkowite zatrzymanie ruchu 
i wyznaczenie objazdów, co jednak nie zawsze jest możliwe i wska-
zane (zwłaszcza na drogach wielopasmowych czy autostradach) lub 
też odpowiednie ustawienie pojazdu pożarniczego tak, aby oddzie-
lał on całkowicie miejsce akcji i pracujących ratowników od odbywa-
jącego się ruchu. Pojazd pożarniczy powinien mieć  włączone nie-
bieskie sygnały świetlne przez cały czas prowadzenia działań. 
Przykład  takiego ustawienia pojazdów pokazano na  Rys. 3. 

 

 
Rys.3 Prawidłowe ustawienie pojazdów na terenie akcji (źródło: 
mat. własne) 

 
Innym ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo ra-

towników w warunkach słabej widoczności są taśmy odblaskowe, 
które są częścią odzieży specjalnej i hełmów noszonych przez 
ratowników na miejscu akcji. Ich ilość i rozmieszczenie na odzieży 
jest określone poprzez odpowiednie przepisy, dlatego też bardzo 

ważną rzeczą jest noszenie przez ratownika pełnej odzieży specjal-
nej (kurtka i spodnie) oraz hełmów w czasie prowadzenia działań 
(Rys.2). 

 
Rys.2  Elementy odblaskowe poprawiające widoczność nocą (fot. 
źródło: www.wiadomości24.pl). 

 
Jednym z największych i najpoważniejszych problemów, z ja-

kimi mogą spotkać się ratownicy podczas akcji na drodze jest pożar 
pojazdu. Pożary takie niosą ze sobą cały szereg zagrożeń, zaczy-
nając od wydzielających się toksycznych produktów rozkładu ter-
micznego (z powodu dużej ilości tworzyw sztucznych występujących 
w konstrukcji samochodów, w czasie ich spalania niejednokrotnie 
wydziela się chlorowodór lub cyjanowodór). Wystepuje tutaj także  
duże oddziaływanie termiczne (wg. National Institute of Standards 
and Technology czyli agencji federalnej USA spełniającej rolę pol-
skiego Głównego Urzędu Miar, średnia moc pożaru pojazdu to ok. 
2-5 MW po około 10 minutach od jego  rozpoczęcia.  Potwierdzają  
to również testy przeprowadzone w ramach projektu Eureka 499 
„Firetun” [8]).  Bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia bezpie-
czeństwa maja  eksplozje  ładunków pirotechnicznych poduszek 
gazowych, kurtyn czy napinaczy pasów. Eksplodować mogą rów-
nież zbiorniki z gazem LPG, siłowniki teleskopowe służące do pod-
noszenia klap a także opony samochodowe, co najbardziej niebez-
pieczne jest w przypadku znacznych ich rozmiarów, z jakimi mamy 
do czynienia przy samochodach ciężarowych czy dużych maszy-
nach.  Podczas  zdarzeń  drogowych  występuje także wyciek pali-
wa, który dodatkowo zwiększa rozprzestrzenianie się pożaru  Przy-
kładowy pożar pojazdu przedstawia 4. 

 

 

Rys. 4 Pożar pojazdu osobowego (źródło: www.youtube.com) 
 
Aby ograniczyć ryzyko podczas działań, w przypadku gdy sa-

mochód jest objęty pożarem, ratownicy powinni oprócz odzieży 
specjalnej, hełmów, rękawic i butów używać również sprzętu ochro-

http://www.dzienniklodzki.pl/
http://www.wiadomości24.pl/
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ny dróg oddechowych w postaci aparatów butlowych na sprężone 
powietrze, które całkowicie izolują organizm ratownika od otoczenia. 
Jest to niezwykle ważne, właśnie ze względu na wydzielające się, 
bardzo toksyczne gazy pożarowe. 

Akcje ratownicze na drogach wiążą się również z takimi zagro-
żeniami jak ryzyko poślizgnięcia czy upadku na śliskich, nie-
równych podłożach. Niejednokrotnie w wyniku zderzenia pojaz-
dów dochodzi do wycieków różnego rodzaju płynów eksploatacyj-
nych (oleje, płyny hamulcowe itp.), które powodują nie tylko zwięk-
szenie zagrożenia pożarem, ale również możliwość poślizgnięcia i 
utraty równowagi przez osoby działające w miejscu zdarzenia. 
Dodać tu należy także rozbite szkło oraz niekorzystne warunki 
atmosferyczne, działania w czasie opadów deszczu, śniegu czy też 
przy oblodzeniu jezdni, co również zwiększa zagrożenie tego typu 
wypadkami. Biorąc to pod uwagę, kwestią istotną jest używanie 
przez służby ratownicze odpowiedniego obuwia specjalnego, 
zmniejszającego ryzyko poślizgnięcia, dzięki posiadanej podeszwie 
z odpowiednim bieżnikiem.  

Każdy wypadek, katastrofa drogowa to zdarzenie związane z 
mechanicznymi uszkodzeniami karoserii i pozostałych elementów 
pojazd (szyb, elementów napędu itd.), powstałymi nie tylko na 
skutek dużej energii zderzenia z przeszkodą, ale także podczas 
działań samych służb ratowniczych polegających na cięciu, rozpie-
raniu, rozginaniu elementów samochodu w celu uzyskania dostępu 
do osoby poszkodowanej. Wszystkie te czynniki powodują, że na 
miejscu akcji znajduje się wiele niebezpiecznych krawędzi czy też 
elementów ostrych, które zagrażają zranieniem osobom prowa-
dzącym czynności ratownicze. Stąd też wymóg stosowania przez 
strażaków pełnych środków ochrony indywidualnej - nie tylko ubra-
nia specjalnego, ale też hełmów i rękawic specjalnych. Podczas 
cięcia i rozpierania różnego rodzaju elementów samochodu, może 
też dochodzić do niebezpiecznych odprysków szkła, metalu czy 
lakieru, dlatego też uczestnicy działań powinni bezwzględnie nie 
tylko posiadać, ale także używać środki ochrony oczu np. mieć 
opuszczoną przyłbicę lub okulary hełmu pożarniczego ewentualnie 
oddzielne okulary ochronne (wykonane najczęściej z poliwęglanu). 

Wydawać by się mogło, że szyby pojazdu nie powinny stwa-
rzać szczególnego zagrożenia podczas działań ratowniczych, a 
jednak podczas ich usuwania poprzez  wycinanie należy pamiętać, 
aby strażak stosował maskę  przeciwpyłową w celu ochrony dróg 
oddechowych przed drobinami pyłu szklanego. Pył ten jest niestety 
dla organizmu człowieka rakotwórczy, powodować może uszkodze-
nia pęcherzyków płucnych oraz zwłóknienie płuc [7]. Przy usuwaniu 
szyb  pojawia się także  ryzyko poślizgnięcia  na odłamkach szkła, 
możliwość uszkodzenia rękawic technicznych lub dostania się 
kawałków szkła do rany poszkodowanego. Można temu wszystkie-
mu łatwo zaradzić, starając się, aby szkło spadało na koc lub matę, 
które można będzie usunąć z miejsca działań. Poszkodowanego 
również można okryć kocem. Jeśli odłamki szkła znajdują się na 
siedzeniu, gdzie ratownik  będzie udzielał pomocy, zaleca się na-
krycie ich kocem. Odłamki stłuczonej szyby, która pozostała w 
otworze, powinny być usuwane np. toporkiem a nie za pomocą 
rękawicy, na której osadzają się drobiny szkła, gdyż istnieje niebez-
pieczeństwo że w czasie późniejszych działań, ratownik np. otrze tą 
samą rękawicą pot z czoła przez co dojdzie do uszkodzenia  skóry 
lub oczu [1]. 

Z zagrożeniem porażenia prądem będziemy mieli do czynienia 
w pojazdach hybrydowych, elektrycznych lub też w przypadku 
działań w pobliżu słupów sieci elektroenergetycznej (jeśli np.  po-
jazd uderzył w taki słup) czy też sieci trakcyjnej (np. tramwajowej). 
Trzeba nadmienić, że o ile  podstawowe zasady bezpieczeństwa 
podczas zdarzeń z autami napędzanymi elektrycznie są zbliżone do 
obowiązujących podczas kolizji z udziałem samochodów o innych 

standardowych napędach, o tyle napęd hybrydowy wymusza 
uwzględnienie dodatkowych reguł postępowania z urządzeniami 
elektrycznymi zasilanymi wysokim napięciem. Dla ratowników PSP 
bardzo ważna w tym przypadku jest znajomość zasad działania 
układów wysokiego napięcia, a także umiejętność ich rozpoznania. 

Do zasilanych wysokim napięciem urządzeń w pojeździe zali-
czamy: silnik elektryczny, prądnicę, sprężarkę elektryczną klimaty-
zacji, przewody wysokiego napięcia oraz falownik zespołu napędo-
wego. Reszta elementów wyposażenia samochodu, jak światła, 
instalacja audio itp. zasilane z oddzielnego akumulatora napięciem 
12V nie stanowią większego zagrożenia dla ratowników jednak 
należy cały czas pamiętać, że stanowi on  zagrożenie pożarowe. 
Zespół napędowy hybrydy posiada specjalny akumulator niklowo-
wodorkowy (NiMH) o napięciu około 201VDC – 288VDC w zależno-
ści od marki pojazdu. Akumulator znajduje się w metalowej, izolo-
wanej, sztywno przytwierdzonej obudowie. Gdzie każde ogniwo 
zostało hermetycznie zamknięte w obudowie z tworzywa sztuczne-
go. Elektrolit akumulatora stanowi wodorotlenek potasu oraz sód w 
postaci żelu. Dzięki temu jest on absorbowany przez płytki elektrod, 
co w razie wypadku zmniejsza możliwość wycieku. Każde z ogniw 
posiada instalację odpowietrzającą gazy zbierające się na skutek 
przeładowania.   

Już w początkowej fazie pożar takiego samochodu należy ga-
sić w sprzęcie ochrony układu oddechowego podając dużą ilość 
wody. Spowoduje to najlepsze chłodzenie. Mała ilość wody może 
skutkować zwarciem w akumulatorze wysokonapięciowym co zin-
tensyfikuje pożar. W przypadku gdy gaszenie wodą akumulatora 
wysokonapięciowego nie przyniesie skutku, należy liczyć się z tym, 
że jedyne co można  zrobić to dopilnować aby akumulatory dopaliły 
się bez możliwości rozprzestrzenienia się pożaru, co może być 
trudne np. w garażu podziemnym. Dodatkowo, jeżeli dojdzie do 
wycieku z akumulatora wysokonapięciowego w którym znajduje się 
żelowy elektrolit wodorotlenku sodu, potasu należy dokonać neutra-
lizacji do czego można użyć substancji o odczynie kwaśnym, np. 
roztworu kwasu bornego w proporcjach: 800 g kwasu na 20 litrów 
wody lub octu. 

Akumulator z ogniwami  niklowo-metalowo-wodorkowymi  skła-
da się z katody którą jest płytka niklowa oraz anody wykonanej ze 
stopu metali takich jak nikiel, magnez, mangan, kobalt i aluminium. 
Elektrolit stosowany w akumulatorze to wodorotlenek sodu i potasu i 
jest silnie zasadowy (pH=13,5), żrący, niszczący tkankę ludzką. 
Występuje w postaci żelu i jest absorbowany przez elektrody w 
komorach akumulatora, dlatego nie powinien ulegać wyciekowi. 
Nawet w trakcie uszkodzenia np. pęknięcia obudowy. Jednak nale-
ży zachować wszelką ostrożność [3]. 

 Akumulatory litowo-jonowe składają się z dwóch elektrod: jed-
nej wykonanej z węgla i drugiej z tlenków metali. Elektrolitem w 
ogniwie jest roztwór litu. Akumulator litowo-jonowy o podobnym 
napięciu do niklowo-wodorkowego. Elektrolit roztworu litu jest orga-
nicznym materiałem łatwopalnym o niszczącym działaniu na tkankę 
ludzką. Jest absorbowany przez elektrody w komorach akumulato-
ra. Nie powinien wyciekać nawet kiedy uszkodzeniu ulegnie obudo-
wa akumulatora. Jeśli dojdzie do wycieku, elektrolit powinien szybko 
odparować. Opary płynu mogą spowodować podrażnienia nosa, 
gardła, oczu i skóry. Należy stosować pełną ochronę osobistą. 
Podczas pożaru baterii w zetknięciu z wodą wytwarza się dwutlenek 
wodoru,  który jest wybuchowy.Palący się elektrolit wydziela tlen, 
który podtrzymuje reakcję spalania [3]. 

O ile zjawisko pożaru pojazdu i sposób postępowania straża-
kom jest doskonale znany o tyle zastosowanie w instalacjach klima-
tyzacyjnych nowego środka chłodniczego R1234yf, stwarzać będzie 
poważne zagrożenie. Środek ten w przyszłości miałby zastąpić 
dotychczas stosowany R134a („1,1,1,2-Tetrafluoroetan C₂H₂F₄ – 
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organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilowych, 
fluoropochodna etanu.”), tańszy i bezpieczniejszy jednak bardziej 
szkodliwy dla środowiska. 

W teorii R1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoropropen C3H2 F4), do mo-
mentu, kiedy wszystko działa poprawnie, jest tak samo bezpieczny 
jak R134a. Jednak w przypadku zapłonu dochodzi do wydzielenia 
się z niego skrajnie toksycznego gazu – fluorowodoru. Substancji 
bardzo niebezpiecznej, bezboleśnie przenikającej przez skórę, 
niszczącej kości i chrząstki, rozpuszczającej szkło, a już w niewiel-
kich stężeniach silnie rakotwórczej, posiadającej intensywny ostry 
zapach, podrażniającej drogi oddechowe i powodującej trudno 
gojące się rany[4]. 

Właściwości toksyczne tego związku potwierdzają badania 
przeprowadzone przez DUH (Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy 
Środowisku), które pokazały, że jeśli na parkingu podziemnym o 
powierzchni 1700 m² dojdzie do pożaru jednego auta z czynnikiem 
R1234yf w ilości około 500g, to w całym pomieszczeniu zaistnieje 
śmiertelne stężenie fluorowodoru. W trakcie symulowanego pożaru, 
substancja bez przeszkód przeniknęła z komory silnika do wnętrza. 
Producenci pojazdów przeprowadzają różne testy sprawdzające 
nowy środek, jednak zdania odnośnie bezpieczeństwa jego stoso-
wania wciąż są podzielone. Przykładem mogą być testy Opla Mok-
ka, kiedy w testach zderzeniowych dochodziło do rozszczelnienia 
klimatyzacji, nie powodując zapalenia pojazdu. W innym teście firma 
Mercedes przeprowadzała symulacje czołowego zderzenia na 
autostradzie 2 pojazdów  ze starym i nowym czynnikiem chłodni-
czym. W przeprowadzonych  próbach w  ponad 20 przypadkach  
dochodziło do pożaru komory silnika tylko w zderzeniu aut z nowym 
czynnikiem[5]. 

Strażak biorący udział w akcji gaśniczej powinien mieć świa-
domość, w jakich pojazdach może się niebezpieczny środek znaj-
dować. Wprawdzie pod pokrywą silnika  samochodu znajduje się  
naklejka z informacją o użytym czynniku chłodzącym i zagrożeniu, 
jakie może powodować (Rys..5), ale gdy dojdzie do pożaru nie ma 
czasu ani możliwości na poszukiwanie  takich informacji [5].  

 

Rys.5 Oznaczenie czynnika chłodniczego Mercedes A-Klasa (Źró-
dło: http://www.mercedes-benz.pl/) 

 
Ochrona pasażerów podczas zderzeń na drogach osiągana 

jest m.in. przez zastosowanie dynamicznych pasów bezpieczeństwa 
i poduszek gazowych. Jednak te same poduszki w trakcie prowa-
dzenia działań ratowniczych mogą stanowić bardzo poważne za-
grożenie dla bezpieczeństwa ratowników. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo (potwierdzone faktycznymi zdarzeniami) aktywacji 
poduszek  w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Jak bar-
dzo może być niebezpieczne aktywowanie air-bagów w trakcie 
wykonywania czynności ratowniczych świadczyć mogą zjawiska, 
jakie współtowarzyszą ich otwarciu: 

– chwilowe ciśnienie wewnętrzne – 1 atm, 
– prędkość wypełnienia gazem – ok. 300 km/h, 
– pojemność wypełnienia 35-70 l, 

Parametry te jednoznacznie wskazują na możliwość spowodo-
wania obrażeń u ratowników i osób ratowanych gdyby doszło do 
niekontrolowanej aktywacji. Istnieją oczywiście metody i sposoby 
ograniczania negatywnego wpływu oddziaływania poduszek po-
wietrznych na osoby znajdujące się w pojeździe po wypadku. Jedna 
z nich polega na odłączeniu zasilania przez zdjęcie klemy ujemnej z 
akumulatora i odczekaniu minimum 1 minuty. Jednakże nie zapew-
nia to 100 %  pewności wyeliminowania zagrożenia . Bardziej pew-
na  metodą jest wykorzystanie sprzętu technicznego, czyli pokrow-
ców ochronnych zakładanych przez służby ratunkowe na miejsca 
gdzie w pojeździe znajduje się air-bag w celu zminimalizowania 
(zdławienia) otwarcia poduszki w sposób przypadkowy. Kolejną 
metodą jest zachowanie bezpiecznej odległości od poduszek gazo-
wych , co zmniejsza ryzyko obrażeń podczas działań. Utrzymanie 
bezpiecznej odległości ma szczególne znaczenie podczas pracy z 
narzędziami ratowniczymi. Przyjmuje się standardowe bezpieczne 
odległości od nieaktywowanych: 
– bocznych poduszek i kurtyn - 30 cm, 
– poduszki kierowcy - 60 cm, 
– poduszka pasażera - 90 cm. 

W celu zachowania bezpiecznej odległości konieczna jest wie-
dza, gdzie te poduszki znajdują się w pojeździe. Taka informacja 
znajduje się  na profilach karoserii lub tapicerki. [1] 

PODSUMOWANIE 

Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że pod-
czas działań na drogach występuje bardzo wiele i bardzo zróżnico-
wanych zagrożeń dla ratowników. Niektóre mogą powodować ryzy-
ko bezpośredniego urazu, obrażeń czy nawet śmierci (pożar, wy-
buch, aktywacja  poduszki gazowej) inne mogą być przyczyną 
powstawania chorób zawodowych i zmian w stanie zdrowia ratowni-
ków (wdychanie rakotwórczych substancji, pyłu szklanego, zakaże-
nie się różnego rodzaju chorobami zakaźnymi) a jeszcze inne mogą 
powodować po prostu obniżenie efektywności działań. Dlatego też  
z punktu widzenia ratowników i osób ratowanych bardzo istotna jest: 
– znajomość i świadomość występujących zagrożeń  na miejscu 

prowadzonych  działań, 
– odpowiednie wyposażenie ratowników w środki ochrony indywi-

dualnej a przede wszystkim ich stosowanie zgodnie z przezna-
czeniem i potrzebą, 

– podnoszenie kwalifikacji i szkolenie w zakresie pojawiających 
się wraz z rozwojem komunikacji nowych zagrożeń, 

– stosowanie przez producentów aut materiałów i tworzyw, które 
będą bezpieczne zarówno dla użytkowników jak i ratowników 
nie tylko w warunkach normalnej eksploatacji, ale także w sta-
nach awaryjnych. 
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Threats to rescuers during rescue operations on the roads 
and ways of their elimination 

The article presents the main risks encountered on the 

road while carrying out rescue operations during accidents. 

These risks relate to themselves as rescuers and victims. The 

contents are also basic tips on how to effectively eliminate 

these threats. 
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