Carosabil umed È™i vitezÄƒ: S-a izbit frontal de un autotr
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DeÈ™i iniÈ›ial s-a spus cÄƒ o persoanÄƒ este încarceratÄƒ, din fericire vorbim despre un accident rutier în care o sin
victimÄƒ rÄƒnitÄƒ uÈ™or.

Conform datelor oferite de poliÈ›iÈ™ti, accidentul a fost provocat de un bÄƒrbat, în vârstÄƒ de 35 de ani, din BÄƒile
care conducea un autoturism dinspre Rm.Valcea cÄƒtre PiteÈ™ti. În localitatea MorÄƒreÈ™ti, din cauza carosabilulu
È™i a vitezei, È™oferul a pierdut controlul volanului È™i a ajuns pe contrasens, lovind frontal un autotren.
La volanul autotrenului se afla un bÄƒrbat din Belarus, în vârstÄƒ de 33 de ani.

În urma impactului, È™oferul maÈ™inii a fost transporat la spital cu traumatism cranio-cerebral minor. La faÈ›a loc
pentru fluidizarea traficului, au fost prezenÈ›i poliÈ›iÈ™tii Serviciului Rutier ArgeÈ™. Pe parcursul anchetei, circula
desfÄƒÈ™urat îngreunat.

Politistii argeseni vÄƒ recomandÄƒ sÄƒ vÄƒ planificaÅ£i din timp cÄƒlÄƒtoriile, sÄƒ vÄƒ interesaÅ£i de condiÅ£iile m
existente pe traseul ce urmeazÄƒ sÄƒ îl parcurgeÅ£i ÅŸi sÄƒ adaptaÅ£i viteza de rulare la condiÅ£iile de drum ÅŸi tr

În localitÄƒÅ£i sau în afara lor, dacÄƒ partea carosabilÄƒ este umedÄƒ ori acoperitÄƒ de polei, gheaÅ£Äƒ, zÄƒpadÄƒ
trebuie sÄƒ circulaÅ£i cu o vitezÄƒ care sÄƒ permitÄƒ oprirea în siguranÅ£Äƒ, având în vedere cÄƒ distanÅ£a de frâ
condiÅ£ii este mult mai mare.

EvitaÅ£i acÅ£ionarea bruscÄƒ a sistemului de frânare ÅŸi a mecanismului de direcÅ£ie, deoarece autovehiculul pe ca
conduceÅ£i poate derapa. FolosiÅ£i cu precÄƒdere frâna de motor atunci când rulaÅ£i pe un carosabil alunecos. Nu
efectuaÅ£i depÄƒÅŸiri riscante!

Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere nedorite, politistii argeseni recomandÄƒ conducÄƒtorilor
autovehicule sÄƒ pÄƒstreze în mers o distanÅ£Äƒ suficient de mare faÅ£Äƒ de vehiculul din faÅ£Äƒ, pentru a putea o
condiÅ£ii de siguranÅ£Äƒ!
FolosiÅ£i luminile de întâlnire È™i pe timpul zilei, mai ales în condiÅ£ii de vreme nefavorabilÄƒ.

CurÄƒÅ£aÅ£i în permanenÅ£Äƒ farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta ÅŸi geamurile laterale ale
autovehiculului, asiguraÅ£i buna funcÅ£ionare a ÅŸtergÄƒtoarelor de parbriz ÅŸi folosiÅ£i corespunzÄƒtor instalaÅ

polei. De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.
Traficul este blocat în localitatea MorÄƒreÈ™ti, zona LinteÈ™ti, acolo unde un tir È™i un autoturism s-au ciocnit. În urma
impactului, o persoanÄƒ a rÄƒmas încarceratÄƒ. La faÈ›a locului intervin pompierii cu o autospecialÄƒ, un echipaj SMURD
de terapie intensivÄƒ mobilÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... MaÈ™inÄƒ cÄƒzutÄƒ în prÄƒpastie, pe TransfÄƒgÄƒrÄƒÈ™an

Accidentul a avut loc pe DN7 Pitesti - Rm Valcea, pe sensul spre PiteÈ™ti.

