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Въведение
Този информационен пакет е предназначен за
шофьори на камиони, които не посещават редовно
работните обекти на Crossrail. Той разглежда това,
което трябва да знаете относно пътуването по
лондонските улици заедно с уязвими участници в
движението на пътя ; както и основна информация
относно Вашата и на Вашето превозно средство
безопасност.
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Crossrail
Информационен
пакет за шофьори

Crossing the Capital
the UK
Рискът велосипедист да бъде убит при сблъсък сConnecting
камион е 25

пъти по-голям, в сравнение с този при сблъсък с кола!
Фактите
Голяма част от сблъсъците между камион и колоездач стават на кръстовищата, по-специално
на кръговите кръстовища и левите завои. Анализите на тези сблъсъци показват, че почти
половината от завършилите със смърт на велосипедиста са станали на кръстовища по
време на извършване на маневра за ляв завой. При почти всички тези случаи, шофьорът на
камиона не е видял колоездача, или не му е предоставил достатъчно пространство.

Причините
Шофьорите на камиони
са пропуснали:
• Да погледнат в огледалата;
• Да предоставят пространство;
• Да контролират скоростта си;
• Да се концентрират;

“Безопасността е
приоритет номер
едно при всяко нещо,
което правим”

• Да преценят годността си за
шофиране.
Велосипедистите
са пропуснали:
• Да управляват рационално;
• Да видят предупрежденията;
• Да видят и планират предварително;
• Да оценят рисковете;
• Да чуят или да се концентрират.
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Пътувайки по
лондонските пътища
едновременно с
Crossing the Capital
Connecting the UK
уязвими участници в движението
Видове велосипедисти в Лондон
Случайни и деца - велосипедисти често пътуват доста бавно, с 5 – 10 м/ч. Възрастните могат да
карат обикновени планински велосипеди и може да нямат светлини. На тях може да им липсват
контролиращите умения и наблюдателните способности присъщи на другите колоездачи. Те
може да карат по тротоара и да продължат по пътното платно без да се огледат за съществуващия
трафик на пътя. Тяхното каране може да бъде непостоянно, така че се уверете, че им предоставяте
достатъчно пространство при изпреварване.

Редовните велосипедисти пътуват с 10 – 15 м/ч. Те може
да карат „градски” велосипеди, при които велосипедистът
е в малко по-изправено положение. Те може да носят или
облекло с повишена видимост или обикновени дрехи.
Има по-голяма вероятност те да преминат от вътрешната
страна на опашката на трафика, за да се предвижат
напред.
Възможно е те да карат на около половин метър от
бордюра. Това им дава достатъчно простарнство, за да
избегнат дупки или други проблеми по пътната настилка.
При преминаване покрай спрели превозни
средства те биха могли да се окажат дори по-далече, тъй
като внезапно отварящи се врати са значителна опасност
за велосипедистите

Опитните велосипедисти ще се стараят да се движат
според стандартите на движението в града, поддържайки
скорост до 20 или повече мили в час. Те обикновено се
придвижват на по-дълги дистанции – 6 и повече мили.
Очаквайте опитните колоездачи да се движат в много
случаи по средата на платното, особено когато пътят е
много тесен за изпреварване.
Те може би по-скоро биха изпреварили опашката от
трафика от външната страна, което ги прави по видими
за останалите участници в движението при преминаване
през кръстовище. Вероятността да носят специално
облекло, предназначено за велосипедисти и да карат
състезателни велосипеди е по-голяма. Те могат да бъдат
по-решителни, възползвайки се от пролуките в трафика и
отстоявайки предимството си – не очаквайте да Ви дадат
път само защото са по-малки!

Описанията са предоставени от
СТС – Велосипеден туристически клуб,
Националната организация на
велосипедистите
Във връзка с Лондонската велосипедна
кампания (LCC)
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Принципи за
безопасно съвместно
използване на
Лондонските пътища

Crossing the Capital
Connecting the UK

Осведоменост на велосипедистите
• Очаквайте около камиона Ви да се намират повече, отколкото можете да видите
колоездачи;
• Проверявайте и препроверявайте всичките си огледала преди потегляне,
маневриране и спиране;
• Внимавайте, защото колоездачът може да се окаже нестабилен,опитвайки се да
избегне дупки, капаци на канални шахти и да се справи със страничния вятър на
по-големите превозни средства.

Поемане на отговорност
• Предоставяйте на велосипедистите колкото е възможно повече пространство;
• Не нарушавайте предната стоп линия на кръстовищата;
• Осъществявайте зрителен контакт с велосипедистите, така че те да Ви виждат;
• Не си мислете, че велосипедистът е чул, че идвате, той може да е глух, да чува
тежко или да слуша музика в слушалките;
• Винаги давайте път на пешеходци/деца, които са започнали да пресичат, те може
да са глухи, да чуват тежко, или да носят слушалки.

Вашата околна среда
• Запомнете: размерът на Вашия камион означава, че за велосипедист, работещ на две
колелета или пешеходец дори незначителен сблъсък ще има най-тежки последствия.
• Уверете се че на Вашето превозно средство са монтирани огледала за безопасност,
предпазни парапети и странични сензори, за максимализиране на Вашата видимост и
за да Ви помогнат да откриете велосипедиста.

7. 5 T

• Винаги се контролирайте, никога не използвайте мобилен телефон или СВ радио
докато шофирате.
• Планирайте маневрите си и предоставяйте достатъчно пространство и време на
колоездачите, особено на извършващите ляв завой и пресичащите на кръговите
кръстовища
• Използвайте помощта на длъжностно лице по безопасна експлоатация и преместване
на товари при движение на заден ход или осъществяване на трудна маневра.
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Сблъсъци с
уязвими участници
в движението по
пътищата

Crossing the Capital
Connecting the UK

Велосипедисти & Сблъсъци
Има 6 основни вида сблъсъци между велосипедисти
и камиони, които са причина за по-голямата част от
убитите при тях колоездачи.
• Завиващ наляво камион не вижда велосипедиста;
• Шофьорът на камиона отваря вратата на кабината
към приближаващия велосипедист;
• Камион изпреварва велосипедист;
• Завиващ надясно камион не вижда
велосипедиста;

Осабено внимание следва да се обърне на:

• Камионът е много близо и връхлита върху
велосипедиста;

1. З аостряне на вниманието в близост до училища по
време на довеждане и прибиране на децата.

• Камионът не вижда велосипедиста, който излиза на
пътното платно;

2. И
 зползващите моторни и с електрическо захранване
инвалидни колички може да не са Ви видяли или
чули ако идвате отзад.

При сблъсък между камион и велосипедист, ранен или
убит ще е винаги велосипедистът. Професионалните
водачи носят специалната отговорност да проявяват
допълнително внимание с оглед избягване на
сблъсъци или близки до инцидент ситуации с
велосипедисти по всяко време (виж „Причини за
сблъсъците” в този информационен пакет.

3. В
 инаги наблюдавайте за поява на деца изтичващи
на пътя при напускане на училище или слизане от
автобуси или коли.

Други уязвими участници в
движението по пътищата
Шофьорите на камиони в Crossrail lтрябва да
проявят допълнителна грижа при наличие на пътя
едновременно с тях на мотоциклетисти, моторни и
безмоторни инвалидни колички и пешеходци, деца и
хора с увреждания.

4.Осигурявайте предимство на пешеходците, ако те
тръгнат да пресичат улица, в която Вие завивате,
особено ако имат малки деца.
5. М
 ислете и се оглеждайте наоколо за велосипеди
на кръстовищата, където те могат да се появят
изведнъж , докато изпреварват.
6. С
 пазвайте предупрежденията и надписите в
района на училища, домове за стари хора, болници
и поликлиники – те сигнализират за наличие на
уязвими участници в движението на пътя, така че
проявете повече грижа и внимание.
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Причини за сблъсъци
с уязвими участници в
движението по ътищата
ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ

ВЕЛОСИПЕДИСТ НАВЛИЗА
В ПЛАТНОТО

Винаги поглеждайте в огледалата,
преди да отворите врата на
кабината.

Внимавайте за велосипедисти,
навлизащи в пътното платно!

Шофьорът на камиона
отваря вратата към идващия
велосипедист

Велосипедист напуска
пешеходната пътека и навлиза в
лентата на камиона

МНОГО БЛИЗКО

ЗАВИВАНЕ НАЛЯВО

Спазвай дистанция!

Проверявайте мъртвите точки,
повторете проверката преди да
завиете!

Шофьорът на камиона поваля
или маневрирайки назад събаря
велосипедиста

Завиващ наляво камион не вижда
велосипедист от вътрешната
страна на платното

Crossing the Capital
Connecting the UK

Тези 6 вида
сблъсъци
представляват
почти половината
от всички фатални
сблъсъци с
участието на
колоездачи и
камиони.
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Причини за сблъсъци
с уязвими участници в
движението по ътищата
ИЗПРЕВАРВАНЕ

ЗАВИВАНЕ НАДЯСНО

Шофьорът на камиона не
предоставя достатъчно
пространство на велосипедиста.

Шофьорът на камиона не
вижда велосипедиста и
завива в неговата лента.

Шофьорът на камиона не
предоставя достатъчно
пространство на велосипедиста

Шофьорът на камиона не вижда
велосипедиста и завива в неговата
лента

Crossing the Capital
Connecting the UK

Спомнете си Правилника за движение
по магистрала, който
изисква винаги да проявявате
допълнителна грижа, когато се намирате на
пътя едновременно с уязвими участници в
движението по пътя – прилагат се правила
162 до 183 и 204 до 218!

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
8

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Bulgarian

Благосъстоянието
на шофьора
Грижете се за годността си
• Уверете се, че шофьорската седалка е
правилно регулирана и поддържайте
правилна стойка по време на шофиране.
• Винаги следвайте процедурите за правилно
извършване на манипулации с тежки
предмети.
• Регулирайте вентилацията при бавно
придвижване и спиране при задръстване.
• Хранете се разумно, пийте достатъчно вода.

Избягвайте умората!
Crossing the Capital
• Умората е основна причина
за пътноConnecting
the UK
транспортни произшествия;
• Преумора, причинена от липса на сън;
• Преумора, причинена от нередовен
сън;
• Разстройство на съня като Обструктивна
сънна апнeя следва да се лекува;
• Опасни часове - 2 – 6 сутринта & 14 – 16
часа - (особено след храна);

• Упражнявайте се по малко, но често.

Спазвайте балансирана диета!

Вашето общо здраве

• Придържайте се към балансирана, но
разнообразна диета.

Ако развиете симптоми на състояние, което може
да се отрази на Вашата способност за безопасно
шофиране, следва да уведомите своя работодател и
DVLA и трябва да се прегледате при своя лекар.

• Яжте високорискови храни в умерено количество.
• По-добре бавно усвояващи се въглехидрати,
отколкото бързоусвояващи се захари.

• Епилепсия;

• Яжте фибри за редовен стомах.

• Диабет;

• Консумирайте 5 пъти дневно плодове и
зеленчуци.

• Влошаване на зрението;

• Поддържайте приемането на течности.

• Други медицински състояния.

• Oбструктивна сънна апнея;

• Просто кажете ‘Не” на големите порции!
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Ползване на
мобилни телефони
& CB радио
Политиката на Crossrail е да не се ползват
Мобилни телефони докато се шофира каквото и да е
превозно средство, и особено тежкотоварно такова, (LGV).
Това също се отнася и за ползване на хендс фри или
блутут слушалки за провеждане на телефонни разговори.

Политика на Crossrail е и да не се използват
CB радио апарати и ръчни предаватели по време на
шофиране на тежкотоварни превозни средства (LGV).

Crossing the Capital
Connecting the UK

Фокусирането
върху шофирането
през цялото време
докато се движите
по лондонските
пътища заедно с
уязвими участници
в движението
изисква
Вашата пълна
концентрация!
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Политиката на
Crossrail и алкохолът
Crossing the Capital
Crossrail поддържа политика на нулева толерантност
към
Connecting the UK
алкохола.
Тази политика се отнася към целия персонал, консултанти, агенция, временни работници,
контрактори, трети страни и всички шофьори на камиони и търговски автомобили, които
работят или доставят на /от работните обекти на Crossrail!

Колко мога да изпия и да
остана под лимита?

Политиката на Crossrail Ltd е Нула, но е
възможно отделни личности да
генерират до 5 мг алкохол на 100 мл

Няма напълно доказан начин за пиене, при който
оставате под лимита. Количеството алкохол,
което ше Ви доведе до над лимита варира при
отделните индивиди. То зависи от:

издишан въздух. Ако лице регистрира
показания от над 5 и до 13 микрограма
алкохол на 100 мл издишан въздух,
това може да означава наличие на

• Вашето тегло;

алкохол. При показан положителен

• Вашия пол (мъжете обикновено преработват
алкохола по-бързо от жените);

резултат при тест с дрегер (13 и повече
микрограма на 100 мл издишан въздух)

• Вашия метаболизъм;

и подтвърждение от втори тест, лицето

• Нивото на стрес в настоящия момент;

трябва да се освободи и да бъде
образувана дисциплинарна процедура.

• Дали сте се хранили наскоро,

.

• Възрастта (младите хора обикновено по-бавно
преработват алкохола).

Ефектите от тежко напиване могат да
останат в системата за много часове, така че

Внимавайте какво пиете!

„Утрото след предишната нощ” може
да продължи и през работния ден.

2.3

unités

1 pinte de bière à
4 % d’alcool

3

unités

1 pinte de bière
blonde à 5,2 %
d’alcool

3.4

unités

1 pinte de cidre à
6 % d’alcool

2

unités

1 grand verre de
vin (250 ml) à 12 %
d’alcool

2

2

9

unités

unités

unités

1 double gin tonic

1 double
vodka (50ml)

1 bouteille de vin à
12 % d’alcool
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Наркотиците в
политиката на
Crossrail

Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail поддържа политика на нулева толерантност към
наркотици и незаконни субстанции

Тази политика се отнася към целия персонал, консултанти, агенция, временни
работници, контрактори, трети страни и всички шофьори на камиони и търговски
автомобили, които работят или доставят на /от работните обекти на Crossrail!

Политиката на Crossrail Ltd е Нула
и на практика това означавa, че не трябва
да злоупотрбявате, притежавате,
консумирате, складирате (освен ако се
отнася за предписани и отпускани без
рецепта), продавате или купувате наркотици
и незаконни субстанции както на работното
място, така и извън него. Ако подобен инцидент
се допусне на работното място, то той ще
бъде разследван и докладван на Полицията.
Ефктът от приемането на наркотици и
незаконни субстанции може да остане в
системата в продължение на много седмици,
така че „утрото след предишната вечер” може
да продължи много по-дълго, отколкото си
мислите!

Ако сте участвали в пътно
Транспортно произшествие,
Полицията ще иска от Вас да
направите Дрегер тест и да дадете
кръвна проба , за да се провери
нивото на алкохола във Вашето тяло.
Полицията също ще използва т.н Field
Impairment Tests,
за да провери дали Вашата
способност за шофиране е била
повлияна от наркотици.
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Преднамерено
предизвикани
сблъсъци
Преднамерено предизвикани сблъсъци

Crossing the Capital
Connecting the UK

Шофьорите на Crossrail трябва да знаят че в района на М25 организирани престъпни групи
се насочват към компании, които оперират с многоброен автопарк, като преднамерено
причиняват сблъсъци, с цел да се накърняват интересите на техните застрахователни компании.
Лондонската Metropolitan Police е организирала
Операция Catcher, която има намерение да идентифицира престъплението, когато то се
случи, да накаже престъпниците и като краен резултат, да намалеят инцидентите от този тип
престъпления. Този вид престъпления могат също да бъдат използвани като част от опит за
отвличане на Вашия автомобил.

Какво представляват предизвиканите
сблъсъци?
• Престъпниците използват 2 коли за да проследят жертвата.
Тези коли излизат пред Вашето превозно средство по време
на оживен трафик. Тогава първата кола спира рязко или прави
неочаквана маневра, което става причина и втората кола рязко
да спре (често използвайки ръчна спирачка)и в резултат Вашата
кола се сблъсква с нея.
• Тогава първата кола изчезва, докато втората, вече повредена,
спира.
• Обитателите на втората кола се опитват да обвинят изчезналата
вече кола и изразяват съчувствие към жертвата, т.е Вас.
• Често във втората кола има поне трима обитатели.
• Често данните на шофьра на втората кола са вече записани, а
застрахователните и регистрационните документи се носят в
колата.
• Шофьорът на втората кола говори английски, но пътниците
вероятно няма да говорят.

Ако мислите, че сте били
въвлечени в
предизвикан инцидент,
първото нещо, което
трябва да направите
е да се обадите на
полицията
на 0300 123 1212 и да
поискате
отговор от ОПЕРАЦИЯ
CATCHER
или да се обадите на
999.
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Осведоменост относно
сигурността.
Уязвимите точки в сигурността на
шофьора на камиона включват:
• В никакъв случай да не се оставят ключовете на
контакта, когато превозното средство не се използва.
• Складови помещения, които се използват за временно
съхранение на опасни или предмети с висока
стойност, които не са подходящо обезопасени.
• Липса на контрол на достъпа до секретни места,
където паркирате.
• Данни за доставки, маршрути и графици не са скрити
или заключени.
• Превоз на непознат или пътешественик с Вашия
автомобил.
• Разговаряйки безгрижно, бихте позволили на хора,
търсещи достъп до Вашия автомобил да подслушат
разговори, съдържащи поверителна информация
относно маршрути, достъп до обекти и Вашите товари.
Да разговаряш на закуска може да изглежда невинно,
но знаете ли кой слуша Вашия разговор?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Вашият товар и превозното
средство могат да станат цел.
• Вашето превозно средство, заедно с товара може да
бъде използвано като подвижно оръжие, тъй като
терористите могат да получат достъп до райони,
представляващи привлекателни цели.
• Откраднат товар или превозно средство могат да
бъдат използвани за бъдеща атака, ако носите
токсични материали или химикали.
• Някои товари, които са готови или се приготвят
за транспортиране са всъщност лесни за
транспортиране след като бъдат откраднати.
• Ако шофирате нает камион или ван и се очаква да
използвате определен маршрут или начин на достъп,
тогава той няма да се отличава ако го кара терорист.

Бъдете нащрек през цялото
време и ако подозирате
нещо, докладвайте го.
Конфиденциална Анти-терористична
гореща линия: Звънете на

0800 789 321

Ако сте глух или имате трудности със слуха,
може да ползвате текстфон, като изберете:
0800 032 4539

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
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Ние всички имаме правото
всеки ден да се прибираме у
дома ненаранени.
Ние вярваме, че всяко
нараняване е предотвратимо
Ние всички трябва да
работим заедно, за да
постигнем това.

Важни номера за връзка:
• З а общи запитвания и сигурност на проекта
Помощна линия на Crossrail
0345 602 3813
• Ако подозираш нещо, докладвай го!
	Metropolitan Police – Отдел Антитерористи
0800 789321
• Б
 лагосъстояние и общи здравни съвети
NHS Direct – Национална Здравна система
0845 4647
• А
 ко подозираш нещо, докладвай го!
Служба Охрана
0800 111 4645

•	Кражби на товари от камиони или
откраднати превозни средства.
TruckPol
02476 516 246
•	Предизвикани или инсценирани
инциденти
Metropolitan Police Операция Catcher
0300 123 1212 или 999
•	Съвети за пренасяне на опасни товари
по пътя
Отдел за Транспорт на опасни товари
020 7944 2755
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