
אם את
 המלצות על חגירה נכונה עבורבהריון

נהגות ונוסעות
אני בהריון. האם עלי לחגור חגורת בטיחות?

כן- הרופאים ממליצים על כך. לחגור חגורת בטיחות לאורך 
כל תקופת ההריון היא הפעולה הכי יעילה שתוכלי לנקוט 

בה כדי להגן על עצמך ועל ילדך בשעת תאונה.

לעולם לא
לנהוג או לנסוע ברכב בלי 

לחגור חגורת בטיחות קודם!

מהי הדרך הנכונה לחגור את חגורת הבטיחות שלי?

האם עלי לכוון את המושב שלי?

חגורת כתף

  הרחק מהצוואר שלך
(אבל עדיין על הכתף)

 לרוחב אמצע בית החזה.
 וודאי שהחגורה מהודקת

היטב ולא רפויה

חגורת המותן

 חגרי את החגורה בנוחות
 מתחת לבטן שלך כך
 שתהיה צמודה למותן

ועצם האגן

חגורת כתף

 אסור למקם
 מתחת לזרוע  או

מאחורי הגב

חגורת המותן

 אסור למקם על
הבטן או מעליה

שגוי נכון

כדי לצמצם את כן
הרווח בין הכתף 

לחגורת הבטיחות, 
הימנעי מלהטות 
את הכסא יותר 

מהנדרש

הימנעי ממגע 
של הבטן שלך 

עם ההגה

כיוון המושב

תנוחה נוחה 
וזקופה

שמרי כמה 
שאפשר על מרחק 

בין הבטן שלך 
להגה*

וודאי שאת מגיעה 
בנוחות אל ההגה 

והדוושות**

*אם את צריכה עוד מקום, שקלי לכוון את ההגה או לתת למישהו אחר 
לנהוג, אם אפשרי.

**אם את נוסעת לצד הנהג/ת, הזיזי את המושב אחורה ככל האפשר.



אם את
המלצות על חגירה נכונה עבור נהגות ונוסעותבהריון

מה אם לרכב שלי יש כריות אוויר?

את עדיין צריכה לחגור את חגורת הבטיחות כמו 
שצריך.

כריות האוויר נועדו לעבוד ביחד עם חגורות 
הבטיחות, ולא להחליף אותן.

ללא חגורת בטיחות, את עלולה להתנגש בפנים הרכב, 
בנוסעים אחרים או להיזרק מהרכב.

לעולם לא
 לנהוג או לנסוע במכונית בלי 

לחגור חגורת בטיחות קודם!

מה עלי לעשות אם אני מעורבת בתאונה?

לרכב שלי יש מתג 
השבתת כריות אוויר, האם 

כדאי לי לנטרל אותן?

לא. רופאים ממליצים לנשים בהריון לחגור חגורות בטיחות ולהשאיר כריות אוויר מופעלות.
חגורות בטיחות וכריות אוויר פועלות יחד כדי לספק את ההגנה הטובה ביותר עבורך ועבור ילדך.

פני בהקדם לטיפול 
רפואי, גם אם אינך חושבת 

שאת פצועה, ללא קשר אם היית 
הנהגת או הנוסעת.

לעוד מידע בקרו באתר
  Ask.ralbad.org.il


