
When you’re behind the wheel of a car – whether alone or with 
passengers – driving safely should always be your top concern. 

We’re more distracted than ever, so it’s crucial to know the 
basics of safe driving and practice them every time you’re on the 

road. 

Rules for safe driving in winter conditions:

• The most important is to prepare Your vehicle for winter time: 
change summer tires to winter type, refill windshield washer 
liquid with antifreezing properties, oil locks & door sealings, 
check battery condition, ensure brushes and scrappers are 
onboard for cleaning out of snow & ice.

• It is prohibited to brake hard on icy roads. This leads to wheels 
blocking, skidding & loss of control.

• Avoid overtaking on icy roads, especially if road lanes on the left 
side are covered with snow, ice or black ice. Getting on such 
road may result in vehicle skidding & losing control. When 
overtaking big trucks, it is getting even worse by aerodynamics 
streams – air streams pulls Your car up when getting close to 
them and push away when completing an overturn. All these 
factors might lead to getting under the trucks or ending up on 
the oncoming lane. 

Когда вы находитесь за рулем автомобиля - будь то один или с 
пассажирами - безопасное вождение всегда должно быть вашей 

главной заботой. Мы больше отвлекаемся, чем когда-либо, поэтому 
важно знать основы безопасного вождения и практиковать их 

каждый раз, когда вы находитесь в дороге. 

Правила безопасного вождения в зимних условиях:

• Самое главное – обязательно подготовьте свое транспортное
средство к зимним условиям эксплуатации: смените шины с
летних на зимние, залейте в бачок омывателя стекол
морозостойкую жидкость, смажьте замки и дверные уплотнители,
проверьте и при необходимости подзарядите аккумуляторную
батарею, укомплектуйте свое авто щеткой и скребком для очистки
кузова и стекол от снега и льда.

• На скользкой дороге резко тормозить нельзя. Это приводит к
блокировке колес, скольжению и потере управляемости.

• На скользкой дороге старайтесь не обгонять, в особенности, если
полосы движения, расположенные левее, заметены снегом,
обледенены или на них находится каша из мокрого снега. Попав
на такое дорожное покрытие, автомобиль может неожиданно
понести, и он потеряет управляемость. При обгоне больших фур
это дополнительно усугубляется попаданием в сильные
аэродинамические потоки – при приближении и проезде тяжелого
грузовика поток воздуха притягивает к нему, а при завершении
обгона наоборот – отбрасывает в сторону от него. Все это грозит
затягиванием обгоняющего автомобиля под фуру и последующим
выносом на полосу встречного движения.
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Автокөлік жүргізгенде - жалғыз немесе жолаушылармен бірге -
қауіпсіз жүру әрдайым сіздің негізгі мәселелеріңіз болуы керек. Біз 
әрдайым көбірек көңіл аудармаймыз, сондықтан қауіпсіз жүрудің 
негіздерін білу маңызды және оларды әр жолы жолда жүргенде 

қолдануға болады. 
Қысқы мезгілде көлікті қауіпсіз жүру ережелері:

• Ең бастысы, көлігіңізді қыс мезгіліне дайындаңыз: жазғы
тегершіктеріңізді қысқы тегершікке ауыстырыңыз, терезе жуып
тазалайтын құтыға аязға төзімді сұйықтықты құйыңыз, есік
құлыптарын және тығыздағыштарын майлаңыз, аккумуляторды
тексеріп, қажет болса қайта зарядтаңыз, көлік щанағы мен
әйнектерін қар мен мұздақтардан тазалау үшін қырғышпен және
щеткамен көлігіңізді жабдықтаңыз.

• Тайғақ жолда көлікті кенеттен тоқтатуға болмайды. Ол
дөңгелектертің бұғатталуына, тайғанап сырғанауына және көлікті
басқаруын жоғалтады.

• Тайғақ жолдарда көлікті басып озбаңыз, әсіресе, егер сол жақ
бағытта орналасқан жол белгісі сызықтарын қар басып жатса
немесе мұздақтар мен еріген қар үйінділері бар болса. Мұндай
жолда көлік бағытын жоғалтып, басқару жүйесінен айырылады.
Үлкен жүк машиналарын басып озған кезде және ауыр жүк
көлігіне жақындағанда - күшті аэродинамикалық ағындарға түсіп,
ауа ағыны жүк көлігіне тартады, ал өз жолағыңызға қайта түсерде
керісінше ауа ағыны кері итереді. Осының бәрі басып озып бара
жатқан көлікті үлкен жүк көліктері астына тартып және қарсы
бағыттағы жол қозғалысына итеріп жіберуі мүмкін.



Правила безопасного вождения в зимних условиях:

• Во время спуска на скользкой дороге рекомендуется применять
торможение двигателем, включив пониженную передачу. Вместе
с тем снизить скорость и задействовать пониженную передачу
необходимо заранее, еще на подъезде к спуску. А вот на самом
спуске постарайтесь по возможности (если не требуется полная
остановка) не пользоваться педалью тормоза и не включать
передачи – очень часто это провоцирует потерю управляемости.

• На скользкой дороге не совершайте резких маневров. Это грозит
потерей управляемости. При движении на мостах и эстакадах
будьте особенно внимательны. Проезжая опасный участок,
старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора
пользуйтесь очень осторожно и плавно – резкое увеличение
«газа» может спровоцировать возникновение заноса или сноса
автомобиля.

• При движении в условиях недостаточной видимости обязательно
выделите свой автомобиль – ехать нужно с включенным ближний
светом фар и противотуманными фонарями, а при остановке –
желательно включить аварийную световую сигнализацию.

• Не забывайте о пешеходах! Люди, переходящие дорогу, могут
поскользнуться и упасть под колеса. Приближаясь к пешеходным
переходам и местам расположения детских учреждений,
обязательно снижайте скорость.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ садится за руль в нетрезвом 
состоянии!
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• Қысқы мезгілде көлікті қауіпсіз жүру ережелері:

• Тайғақ жолда төменгі берілісті қосып жүріп, қозғалтқышпен
тежеуге кеңес беріледі. Сонымен қатар жылдамдықты төмендетіп,
еңіс жолға түсерде алдын ала төменгі берілісті қосу қажет. Ал, еңіс
жолға түскесін (егер толық аялдама талап етілмесе) тежегіш
басқышты қолданбауға және козғалтқыш тетіктерін ауыстыруға
болмайды - бұл көлікті басқару жүйесін жоғалтады.

• Тайғақ жолда шұғыл бұрылыстар жасауға болмайды. Бұл көлікті
басқару жүйесін жоғалтады. Әсіресе, көпірлер мен жол
өтпелерінен өткен кезде өте мұқият болыңыз. Қауіпті аймақта
жүріп бара жатқанда жылдамдықты тұрақты ұстаңыз, акселератор
тетігін өте мұқият және біркелкі қолданыңыз - «газдың» күрт
ұлғаюы көлік құралының тайғанауына немесе жолдан шығып
кетуіне себеп болуы мүмкін.

• Көру аймағы жеткіліксіз жағдайда жүргізгенде, көліктің жақын
жарығы мен тұманға қарсы шамдарын жағып жүруіңіз керек, ал
аялдағанда - апаттық жарық шамдарын қосып тұрған абзал.

• Жаяу жүргіншілер туралы ұмытпа! Жолдан өтіп бара жатқан
адамдар тайғанап, көлік құралының астына құлап кетуі мүмкін.
Жаяу жүргіншілер өткелдеріне және балалар бар мекеме
орындарына жақындағанда міндетті түрде жылдамдықты
азайтыңыз.

Мас күйіде көлік рөліне отыруға ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Rules for safe driving in winter conditions:

• When descending on icy roads, it is recommended to
apply engine braking, with a lower gear. Slow down & use
a low gear before the descent. Being on the descent, try
not to apply brake or changing gears (if full stop is not
required) – as this can contribute to loss of control.

• Do not use aggressive maneuvers on icy roads, it also
results in losing control over the car. On bridges and
elevated roads, be very cautious. When passing by a
hazardous spot, try to keep the same speed, do not apply
harsh acceleration, fast acceleration can provoke skidding
of the vehicle.

• At poor visibility, make Your vehicle visible – turn on
headlights and fog lights. Use emergency lights when
stopped.

• Do not forget about pedestrians! People crossing the road
can slip and get under the cars. When getting close to
pedestrian crossings and children care facilities, slow
down.

It is strictly PROHIBITED to drive the car under alcohol influence!


