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Εισαγωγή
Το πακέτο αυτό πληροφοριών προορίζεται
για οδηγούς φορτηγών οι οποίοι δεν
επισκέπτονται τα εργοτάξια του Crossrail
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καλύπτει
οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρετε για να
μοιράζεστε τους δρόμους του Λονδίνου
με τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων
αυτών, καθώς και κάποιες βασικές
πληροφορίες ασφάλειας για εσάς και και το
όχημα σας.

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
2

CRL1-XRL-N2-GIS-CRG03-00001 - Greek

Crossrail Πληροφορίες
Προς τους οδηγούς
Crossing the Capital
Connecting the UK

Σε μια σύγκρουση με φορτηγό, το ρίσκο θανάτου ενός ποδηλάτη
είναι 25 φορές μεγαλύτερο από μια σύγκρουση με αυτοκίνητο!
Τα δεδομένα
Μια μεγάλη αναλογία των συγκρούσεων φορτηγού/ποδηλάτη συμβαίνουν σε διασταυρώσεις και
ειδικά σε κυκλικές συμβολές οδών και στροφές προς τα αριστερά. Η ανάλυση των συγκρούσεων
αυτών δείχνει ότι σχεδόν οι μισές από αυτές που κατέληξαν σε θάνατο του ποδηλάτη ήταν
σε ελιγμό προς τα αριστερά σε διασταυρώσεις. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ο οδηγός του
φορτηγού δεν είδε τον ποδηλάτη ή δεν του έδωσε αρκετό χώρο να κινηθεί.

Τα αίτια
Οι οδηγοί φορτηγών
Δεν:
• Ελέγχουν τους καθρέφτες
• Αφήνουν αρκετό χώρο

“Η ασφάλεια είναι η μέγιστη
πρωτεραιότητα μας σε
οτιδήποτε κάνουμε”

• Ελέγχουν την ταχύτητά τους
• Συγκεντρώνονται
• Είναι σε θέση να οδηγήσουν

Οι ποδηλάτες
Δεν:
• Χρησιμοποιούν το ποδήλατο εύλογα
• Παρατηρούν προειδοποιητικά σημάδια
• Βλέπουν και προγραμματίζουν τις
ενέργειες τους έγκαιρα
• Αξιολογούν τα ρίσκα
• Ακούν ή δεν συγκεντρώνονται
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Χρησιμοποιώντας τους
δρόμους του Λονδίνου
με Ευάλωτους Χρήστες
των δρόμων
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Τύποι Ποδηλατών στο Λονδίνο
Περιστασιακοί ποδηλάτες και παιδιά συνήθως ταξιδεύουν σχετικά αργά με 5-10 mph. Οι ενήλικες
μπορεί να χρησιμοποιούν βασικά ποδήλατα για βουνό και να μην έχουν φώτα. Μπορεί να μην έχουν τις
ικανότητες ελέγχου και παρατηρητικότητας άλλων ποδηλατών. Μπορεί να χρησιμοποιούν το ποδήλατο
στο πεζοδρόμιο και να επανέρχονται στο δρόμο χωρίς να κοιτάξουν την κίνηση που ήδη υπάρχει
σ’αυτόν. Η οδήγησή τους μπορεί να είναι ερρατική, γι’αυτό φροντίστε να τους δώσετε αρκετό χώρο όταν
τους προσπερνάτε.
Οι τακτικοί ποδηλάτες ταξιδεύουν με ταχύτητα 10-15
mph. Μπορεί να χρησιμο-ποιούν ποδήλατα «πόλης»,
τοποθετημένα έτσι ώστε οποδηλάτης είναι καθισμένος
πιο όρθιος. Μπορει να φορούν ρούχα υψηλής ορατότητας
ή καθημερινά ρούχα. Είναι πιο πιθανόν να περάσουν από
την εσωτερική πλευρά της ουράς της κυκλοφορίας στην
προσπάθειά τους να βγούν μπροστά. Συνήθως το ποδήλατο
βρίσκεται σε απόσταση μισού μέτρου περίπου από το
κράσπεδο του πε-ζοδρομίου. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα
να αποφύγουν λακούβες ή άλλα προβλήματα στην επιφάνεια
του δρόμου. Όταν προσπερνούν σταματημένα οχήματα,
μπορεί να είναι ακόμα πιο μακριά από το κράσπεδο, καθώς
το απότομο άνοιγμα πορτών αποτελεί έναν πολύ σημαντικό
κίνδυνο για τους ποδηλάτες.

Οι έμπειροι ποδηλάτες στοχεύουν να ακολουθήσουν
την κίνηση της πόλης, διατηρώντας μια ταχύτητα μέχρι
ή πάνω από 20 mph. Συνήθως ταξιδεύουν μακρύτερες
αποστάσεις – 6 μίλια ή παραπάνω. Να αναμένετε ότι οι
έμπειροι ποδηλάτες θα παραμείνουν στη μέση του δρόμου
σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν ο δρόμος είναι πολύ
στενός για ασφαλές προσπέρασμα. Είναι πιο πιθανό να
προσπεράσουν μια ουρά από την εξωτερική πλευρά –
αυτό τους κάνει περισσότερο ορατούς στην κίνηση όταν
ταξιδεύουν μέσα από την διασταύρωση. Είναι πιο πιθανόν
να φορούν συγκεκριμένα για την ποδηλασία ρούχα και να
χρησιμοποιούν «αγωνιστικού» τύπου ποδήλατα. Μπορεί
να είναι πιο αποφασιστικοί, να εκμεταλλευτούν κενά στην
κίνηση και να πάρουν δυναμικά προτεραιότητα – μην
περιμένετε να σας δώσουν τη σειρά τους απλά επειδή έιναι
μικρότεροι σε μέγεθος!

Η παροχή των περιγραφών έγινε από το
Cyclists’ Touring Club (CTC)
Τον εθνικό οργανισμό ποδηλατατών σε
Συνδυασμό με την Ποδηλατική Καμπάνια
Του Λονδίνου (LCC)
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Αρχές για να μοιράζεστε
τους δρόμους του
Λονδίνου με Ασφάλεια
Συναίσθηση των ποδηλατών
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• Να αναμένετε περισσότερους ποδηλάτες από αυτούς που μπορείτε να δείτε γύρω
από το φορτηγό σας
• Ελέγξτε ξανά και ξανά όλους τους καθρέφτες σας πριν να αναχωρήσετε, κάνετε
οποιοδήποτε ελιγμό ή σταματήσετε.
• Έχετε υπ΄όψην σας ότι οι ποδηλάτες μπορεί να παρουσιαστούν ασταθής
καθώς αποφεύγουν λακούβες, καλύμματα αποχετεύσεων ή καθώς προσπαθούν
να αντεπεξέλθουν στους πλάγιους ανέμους που προκλήθηκαν από τα
μεγαλύτερα οχήματα.

Αποκτείστε υπευθυνότητα
• Δώστε στους ποδηλάτες όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο
• Μην μπαίνετε σε γραμμές στάσης σε διασταυρώσεις
• Να κάνετε επαφή με τα μάτια με τους ποδηλάτες ώστε να σας βλέπουν
• Μην υποθέσετε ότι ο ποδηλάτης σας άκουσε να έρχεστε, καθώς μπορεί να
είναι κωφός, με δυσκολίες ακοής ή να έχει ακουστικά και να ακούει μουσική.
• Πάντα δώστε την σειρά σας στους πεζούς/παιδιά που έχουν αρχίσει να
περνούν τις διαβάσεις, τα οποία μπορεί να ειναι κωφά, με δυσκολίες ακοής ή
να φορούν ακουστικά.

Το περιβάλλον σας
• Μην ξεχνάτε ότι το μέγεθος του φορτηγού σας σημαίνει ότι ο ποδηλάτης, ο
κινούμενος με δύο ρόδες ή ο πεζός θα βγεί πολύ χειρότερα από εσάς, ακόμα
και σε μια μικρή σύγκρουση.
• Βεβαιωθείτε ότι το όχημα σας είναι τοποθετημένο με καθρέφτες ασφαλείας,
ράβδους από κάτω και πλευρικούς αισθητήρες ώστε να αυξήσουν στο
μέγιστο την ορατότητα σας και να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ποδηλατών.

7. 5 T

• Να έχετε πάντα τον έλεγχο του οχήματος σας και να μην χρησιμοποείτε ποτέ
κινητό ή ΄ραδιο CB όταν οδηγείτε
• Προγραμματίστε τους ελιγμούς σας και αφήστε αρκετό χώρο και χρόνο
για τους ποδηλάτες, ειδικά όταν στριβετε αριστερά και στις κυκλικές
διασταυρώσεις
• Χρισμοποιείστε τη βοήθεια κάποιου όταν κάνετε όπισθεν ή για
δύσκολους ελιγμούς.
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Συγκρούσεις με
Ευάλωτους Χρήστες
των δρόμων
Ποδηλάτες & Συγκρούσεις
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Υπάρχουν 6 βασικοί τύποι συγκρούσεων μεταξύ
ποδηλατών και φορτηγών και αυτοί ευθύνονται για
την πλειοψηφία θανάτων των ποδηλατών κατά τις
συγκρούσεις αυτές.
• Φορτηγό που στρέφεται αριστερά δεν βλέπει τον
ποδηλάτη.
• Οδηγός φορτηγού ανοίγει την πόρτα καθώς περνάει
ποδηλάτης
• Φορτηγό προσπερνάει ποδηλάτη
• Φορτηγό που στρίβει δεξιά δεν βλέπει τον ποδηλάτη
• Το φορτηγό βρίσκεται πολύ κοντά και συγκρούεται με
τον ποδηλάτη
• Το φορτηγό δεν βλέπει τον ποδηλάτη που βγαίνει στον
δρόμο.
Σε μια σύγκρουση μεταξύ φορτηγού και ποδηλάτη,
εκείνος που θα τραυματιστεί ή θα σκοτωθεί είναι
ο ποοδηλάτης. Οι επαγγελματίες οδηγοί έχουν
ιδιαίτερη ευθύνη να δίνουν περισσότερη προσοχή
ώστε να αποφεύγουν συγκρούσεις με τους ποδηλάτες
πάντα (βλέπε «αίτια συγκρούσεων» στο πακέτο αυτό
πληροφοριών)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί σε:
1. Να είστε προσεκτικοί κοντά σε σχολεία και σε παιδικούς
σταθμούς κατά τις ώρες που ανοίγουν και κλέινουν
1. Οι χρήστες μηχανοκίνητων αναπηρικών καροτσιών
και σκούτερ μεταφοράς μπορεί να μην σαν έχουν δει ή
ακούσει αν πλησιάζετε από πίσω.
1. Πάντα να προσέχετε για παιδιά που μπορεί να πεταχτούν
στο δρόμο καθώς φεύγουν από το σχολείο ή βγαίνουν από
λεωφορεία, πούλμαν ή αυτοκίνητα
1. Να δίνετε προτεραιότητα στους πεζούς εάν έχουν ήδη
αρχίσει να διασχίζουν το δρόμο στον οποίο στρίβετε,
ειδικά άν έχουν μικρά παιδιά μαζί τους

Άλλοι Ευάλωτοι Χρήστες
των δρόμων

1. Να σκέφτεστε και να κοιτάτε για μηχανοκίνητα δίκυκλα σε
διασταυρώσεις όπου μπορούν να παρουσιαστούν ξαφνικά
καθώς κάνουν προσπέραση

Οι οδηγοί φορτηγών του Crossrail πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί καθώς μοιράζονται τους δρόμους με
μοτοσυκλετιστές, μηχανοκίνητα αναπηρικά καροτσάκια,
σκούτερ μεταφοράς και πεζούς, παιδιά και άτομα με
αναπηρίες.

1. Να παρατηρείτε προειδοποιητικά σημάδια και σήματα
κοντά σε σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία και ιατρικά
κέντρα – υποδηλώνουν την ύπαρξη ευάλωτων χρηστών
των δρόμων, γι’αυτό πρέπει να είσαστε πιο προσεκτικοί.
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Αίτια Συγκρούσεων με
ευάλωτους Χρήστες
των Δρόμων
ΑΝΟΙΓΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Πάντα να ελέγχετε του καθρέφτες
σας πριν να ανοίξετε την πόρτα
του οχήματτος σας.

Οδηγός φορτηγού ανήγει την πόρτα
σε εισερχόμενο ποδηλάτη

ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ!

ΠΟΔΗΛΛΑΤΗΣ ΒΓΑΙΝΕΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Προσέξτε τους ποδηλάτες που
βγαίνουν στον δρόμο.

Ο ποδηλάτης βγαίνει απο τον
πεζόδρομο μπροστά στο δρόμο
του φορτηγού

Crossing the Capital
Connecting the UK

Οι 6 αυτοί τύποι
συγκρούσεων
αποτελούν σχεδόν
τις μισές από όλες
τις συγκρούσεις
που που
περιελάμβαναν
ποδηλάτες και
φορτηγά και
κατέληξαν σε
θάνατο.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ

Κρατηστε απόσταση!

Ελέγξτε τυφλά σημεία, ξαναελέγξτε πριν να στρίψετε!

Οδηγός φορτηγού πέφτει επάνω ή με
την όπισθεν σε ποδηλάτες.

Φορτηγό που στρίβει αριστερά δεν
βλέπει τον ποδηλάτη που βρίσκεται
στο πλάϊ
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Αίτια Συγκρούσεων
Με Ευάλωτους Χρήστες
Δρόμων
ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ

ΔΕΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ

Οδηγός φορτηγού δεν
αφήνει
αρκετό χώρο στον ποδηλάτη!

Οδηγός φορτηγού δεν βλέπει
τον ποδηλάτη και στρίβει στο
δρόμο του!

Οδηγός φορτηγού δεν αφήνει
αρκετό Χώρο στον ποδηλάτη

Οδηγός φορτηγού δεν βλέπει
τον ποδηλάτη και στρίβει στο
δρόμο του!

Crossing the Capital
Connecting the UK

Συγκρούσεις
συνέχεια

Μην ξεχνάτε ότι ο Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας προϋποθέτει ότι
πρέπει πάντα να λαμβάνετε
ιδιαίτερη προσοχή όταν μοιράζεστε
τον δρόμο με ευάλωτους χρήστες
- οι κανόνες 162 με 183 και 204 με
218 ισχύουν!
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Ευεξία
Των Οδηγών
Διατηρήστε την ικανότητα
οδήγησης σας

Αποφύγετε την κόπωση
Crossing the Capital
• Η κόπωση αποτελεί έναν μεγάλο
παράγοντα the UK
Connecting
πρόκλησης κυκλοφοριακών ατυχημάτων

• Σιγουρέψτε πως το κάθισμα οδήγησής σας είναι
σωστά προσαρμοσμένο ώστε να διατηρείτε καλή
«στάση» καθώς οδηγείτε

• Κούραση που προκλήθηκε από έλληψη
ύπνου

• Πάντα να ακολουθείτε τις σωστές διαδικασίες
χειρονακτικών χειρισμών

• Κούραση που προκλήθηκε από ακανόνιστες
ώρες ύπνου

• Προσαρμόστε τον εξαερισμό σε βραδυκίνητη ή
στάσιμη κυκλοφορία

• Διαταραχές ύπνου όπως Αποφρακτική
Άπνοια Ύπνου θα πρέπει να θεραπεύονται

• Να τρώτε συνετά και να πίνετε αρκετό νερό

• Επικίνδυνες ώρες μεταξεύ – 2πμ – 6πμ & 2μμ
– 4μμ (ειδικά μέτά από φαγητό)

• Να γυμνάζεστε λίγο και συχνά

Διατηρήστε μια Ισορροπημένη
Δίετα
• Η δίετα σας να είναι ισορροπημένη αλλά να
περιλαμβάνει και ποικιλια
• Να τρώτε τροφές «υψηλού ρίσκου» με μέτρο
• Να προτιμάτε υδατάνθρακες αργής αποδέσμευσης αντί
για ζάχαρες γρήγορης αποδέσμευσης
• Να τρώτε φυτικές ίνες ώστε να διατηρείτε τακτικές
κενώσεις
• Να τρώτε 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών
καθημερινά

Η Γενική σας Υγεία
Εάν αναπτύξετε συμπτώματα μιας πάθησης που
θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά σας να
οδηγήσετε με ασφάλεια, πρέπει να ενημερώσετε
τον εργοδότη σας και το DVLA (Οργανισμός Άδειας
Οχημάτων) και να εξεταστείτε από γιατρό
• Επιληψία
• Διαβήτης
• Επιδείνωση
• Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου
• Άλλες ιατρικές παθήσεις

• Να διατηρείτε τη λήψη υγρών
• Να λέτε όχι στις μεγάλες μερίδες φαγητού!
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Χρήση Κινητών
Τηλεφώνων και
Ράδιο CB (ζώνη
ραδιοσυχνότητας
πολιτών)

Crossing the Capital
Connecting the UK

Η πολιτική του Crossrail είναι πως τα κινητά
τηλέφωνα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά
την οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος, ειδικά
των Βαρέων Οχημάτων Επαγγελματικής Χρήσης
(LGV). Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση hands free
(ανοιχτής ακρόασης) ή ακουστικών bluetooth για
να κάνετε/λάβετε κλήσεις.

Η πολιτική του Crossrail’s είναι ότι τα σετ
Ράδιο CB, και οι πομποί χειρός δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται κατά την οδήγηση
οποιονδήποτε Βαρέων Οχημάτων
Επαγγελματικής Χρήσης (LGV).

Εστιάστε την
προσοχή σας στην
οδήγηση καθ’όλες
τις στιγμές, καθώς
όταν μοιράζεστε
τους δρόμους
του Λονδίνου
με ευάλωτους
χρήστες των
δρόμων χρειάζεστε
την απόλυτη
συγκέντρωσή σας!

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
10

CRL1-XRL-N2-GIS-CRG03-00001 - Greek

Οινοπνευματώδη Ποτά
και η Πολιτική του
Crossrail

Crossing the Capital
Connecting the UK

Η Πολιτική του Crossrail απέναντι στην κατανάλωση
οινοπνευματοδών ποτών έιναι μηδενικής ανοχής

Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό, συμβούλους, αντιπροσώπους, προσωρινούς
εργάτες, εργολάβους, ανεξάρτητους συνεργάτες και όλους τους οδηγούς Φορτηγών και
εμπορικών οχημάτων που εργάζονται ή κάνουν μεταφορές προς ή από τα εργοτάξια του
Crossrail! працюють або здійснюють поставки на сайти!
Η πολιτική του Crossrail Ltd είναι Μηδενικής ανοχής
αλλά είναι δυνατόν μερικά άτομα να παράγουν μέχρι
και 5 μικρογραμμάρια αλκοόλ σε 100mlαναπνοής. Στην
περίπτωση όπου ένα άτομο παρουσιάζει μια ένδειξη άνω
των 5 μικρογραμμαρίων αλκοόλ ανά 100ml αναπνοής
και κάτω των 13 μικρογραμμαρίων αλκοόλ ανά 100ml
αναπνοής, αυτό μπορεί να υποδυκνύει την παρουσία
αλκοόλ. Ακολούθως ενός θετικού αποτελέσματος αλκοτέστ
(13 μικρογραμμάρια ανά 100ml αναπνοής ή παραπάνω)
και επι-βεβαίωσης μέσω ενός δεύτερου τεστ, το άτομο
θα πρέπει να παραιτηθεί και πειθαρχικές δια-δικασίες θα
πρέπει να ξεκινήσουν.
Οι επιδράσεις μεγάλης κατανάλωσης οινοπνευ-ματοδών
μπορούν να παραμείνουν στο ανθρώπινο σύστημα
γιαπολλές ώρες και έτσι «το πρωϊνό μετα την προηγούμενη
νύχτα»μπορεί να κρατήσει για αρκετό μέρος της
εργατικής μέρας.

Πόσο μπορώ να πιώ και να
παραμείνω κάτω από το όριο;
Δεν υπάρχει κάποιος αλάνθανστος τρόπος κατανάλωσης
οινοπνευματοδών και παραμονής κάτω του ορίου. Η
ποσότητα αλκοόλ που μπορεί να σμπρώξει κάποιον πέρα
από το όριο διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από:
• Το βάρος σας
• Το φύλο σας (οι άντρες τείνουν να επεξεργάζονται το
αλκοόλ πιο γρήγορα από τις γυναίκες)
• Τον μεταβολισμό σας
• Τα παρόντα επίπεδα στρες
• Έαν έχετε φάει πρόσφατα
• Την ηλικία σας (τα νεότερα άτομα τείνουν να επεξεργάζονται
το αλκοόλ πιο αργά)
Προσέχετε τί πίνετε!

2.3

μονάδες

1 ποτήρι (569ml)
ζύθου με 4%
περιεκτικότητα σε
αλκοόλ

3

μονάδες

1 ποτήρι
(569ml) ξανθής
μπύρας με 5,2%
περιεκτικότητα σε
αλκοόλ

3.4

μονάδες

1 ποτήρι (569ml)
μηλίτη μπύρας με
6% περιεκτικότητα
σε αλκοόλ

2

μονάδες

1 μεγάλο ποτήρι
(250ml) κρασιού με
12% περιεκτικότητα σε
αλκοόλ

2

2

9

μονάδες

μονάδες

μονάδες

1 διπλό τζιν με
τόνικ

1 διπλή (50ml)
βότκα

1 μπουκάλι
κρασιού με 12%
περιεκτικότητα σε
αλκοόλ
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Ναρκωτικά και η
Πολιτική του Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

Το Crossrail έχει «Πολιτική Μηδενικής Ανοχής» απέναντι στα
ναρκωτικά και στις παράνομες ουσίες.

Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό, συμβούλους, αντιπροσώπους,
προσωρινούς εργάτες, εργολάβους, ανεξάρτητους συνεργάτες και όλους τους οδηγούς
Φορτηγών και εμπορικών οχημάτων που εργάζονται ή κάνουν μεταφορές προς ή από τα
εργοτάξια του Crossrail
Η πολιτική του Crossrail Ltd είναι Μηδενικής
Ανοχής και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει
να κάνετε κατάχρηση, να έχετε στην κατοχή σας,
να χρησιμοποιείτε, να αποθηκεύετε (με εξαίρεση
αυτών που έχουν δωθεί με ιατρική συνταγή ή που
δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή), να πουλάτε ή να
αγοράζετε ναρκωτικά ή παράνομες ουσίες τόσο
μέσα όσο και έξω από το εργασιακό περιβάλλον. Εάν
οποιοδήποτε από τα παραπανω περιστατικά λάβει
χώρα μέσα στον εργασιακό χώρο, το γεγονός αυτό θα
διερευνηθεί και θα γίνει αναφορά στην Αστυνομία.
Οι επιδράσεις κατάχρησης ναρκωτικών και παράνομων
Ουσιών μπορούν να παραμείνουν στο ανθρώπινο
Σύστημα για πολλές εβδομάδες και έτσι «το πρωϊνό
μετά το προηγούμενο βράδυ» μπορεί να κρατήσει πολύ
περισσότερο από ότι νομίζετε!!

Εάν αναμιχθείτε σε κυκλοφο-ριακό
ατύχημα, η Αστυνομία θα σας ζητήσει
να κάνετε αλκοτέστ και να δώσετε
δείγμα αίματος, ώστε να ελεγχθεί το
επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό σας. Η
Αστυνομία θα χρησιμοποιήσει επίσης
Field Impairment Tests
για να δει αν η ικανότητά σας να
οδηγήσετε έχει επηρεαστεί από
ναρκωτικά.
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Προμελετημένες
Συγκρούσεις
Προμελετημένες Συγκρούσεις

Crossing the Capital
Connecting the UK

Οι οδηγοί του Crossrail πρέπει να γνωρίζουν ότι μέσα στην περιοχή του M25 υπάρχουν οργανομένες
εγκληματικές ομάδες, οι οποίες στοχεύουν εταιρείες που λειτουργούν στόλο οχημάτων,
προκαλώντας προμελετημένες συγκρούσεις με σκοπό να υπεξαιρέσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει οργανώσει την Επιχείρηση Σύλληψης η οποία στοχεύει στον
προσδιορισμό ένος αδικήματος όταν αυτό συμβεί, στην ποινική δίωξη των ενόχων και κατά συνέπεια
στη μείωση της συχνότητας των εγκλημάτων του τύπου αυτού. Ο τύπος αυτός του εγκλήματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως μέρος μιας προσπάθειας κλοπής του οχήματός σας.

Τι είναι οι προμελετημένες συγκρούσεις;
• Οι εγκληματίες θα χρησιμοποιήσουν 2 αυτοκίνητα για να
στοχεύσουν το θύμα τους. Τα αυτοκίνητα αυτά θα περάσουν
το όχημά σας σε σταθερά κινούμενη κυκλοφορία. Έπειτα, το
πρώτο αυτοκίνητο θα πατήσει απότομα φρένο ή θα κάνει έναν
απρόοπτο ελιγμό που θα προκαλέσει το δεύτερο αυτοκίνητο να
φρενάρει δυνατά (χρησιμοποιόντας συχνά το χειρόφρενο) και ως
αποτέλεσμα το όχημά σας να συγκρουστεί με το όχημα αυτό
• Το πρώτο αυτοκίνητο τότε θα δραπετεύσει, καθώς το δεύτερο
αυτοκίνητο στο οποίο έχει πια προκληθεί ζημιά θα σταματήσει.
• Οι επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου θα επιμείνουν πως
το φταίξιμο ήταν του αυτοκινήτου που εξαφανίστηκε και θα
συμμεριστούν το θύμα τους – εσας.
• Συνήθως θα υπάρχουν 3 επιβάτες στο δεύτερο αυτοκίνητο
• Οι λεπτομέρειες του οδηγού του δεύτερου οχήματος είναι συνήθως
ήδη γραμμένες και τα έγγραφα ασφάλισης και των πινακίδων του
αυτοκινήτου μεταφέρονται στο αυτοκίνητο.
• Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου θα μιλάει Αγγλικά αλλά οι
συνοδηγοί μπορεί να μην μιλάνε.

Εάν νομίζετε ότι
έχετε αναμιχθεί σε
προμελετημένο
ατύχημα
η πρώτη σας ενέργεια
είναι να τηλεφωνήσετε
την Αστυνομία στο
0300 123 1212
και να ζητήσετε την
μονάδα ανταπόκρισης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ή καλέστε 999
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Συναίσθηση
Ασφαλείας
Η Ασφάλεια των τρωτών
σημείων των Οδηγών
Φορτηγών περιλαμβάνει
• Μην αφήνετε τα κλειδιά στη μηχανή κατά καμία χρονική
στιγμή όταν το όχημα δεν βρίσκετε σε χρήση
• Αποθηκευτικοί χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να
αποθηκεύσουν προσωρινά επικίνδυνα ή υψηλής αξίας
αγαθά τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα επαρκώς
• Στις περιπτώσεις έλλειψης ελέγχου πρόσβασης σε
ευαίσθητες περιοχές όπου παρκάρετε
• Να φροντίζετε ώστε η παράδοση, η δρομολόγηση και οι
λεπτομέρειες χρονοπρογραμματισμού να είναι εμφανείς
και όχι κλειδωμένες κάπου
• Μην προσφέρετε να μεταφέρετε κάποιν άγνωστο ή
κάποιον που κάνει οτοστόπ με το όχημά σας
• Μιλώντας απερίσκεπτα επιτρέπει σε άτομα που
θα θέλανε πρόσβαση στο όχημά σας να ακούσουν
συζητήσεις που περιλαμβάνουν εμπιστευτικές
λεπτομέρειες σε σχέση με δρομολόγια, πρόσβαση
σε τοποθεσίες και τα φορτία σας. Συζητώντας καθώς
παίρνετε πρωϊνό μπορεί να φαίνεται κάτι αθώο, αλλά δεν
γνωρίζετε ποιός ακούει την συζήτησή σας.

Crossing the Capital
Connecting the UK
Το φορτίο και το όχημά σας μπορεί
να γίνουν στόχος
• Το όχημά σας, μαζί με το φορτίο του, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως κινούμενο όπλο, καθώς οι
τρομοκράτες μπορούν να προσπελάσουν περιοχές οι
οποίες συνιστούν εκλυστικούς στόχους
• Ένα κλεμμένο φορτίο ή όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε μια μελλοντική επίθεση εάν μεταφέρετε τοξικά υλικά
ή χημικά
• Μερικά φορτία τα οποία είναι έτοιμα ή προετοιμάζονται
για να μεταφερθούν, είναι σχετικά εύκολο να
μεταφερθούν άμα έχουν κλαπεί
• Εάν οδηγείτε ένα ένστολο φορτηγό ή σκευοφόρο
βαγόνι και είναι αναμενόμενο να ακολουθήσετε ένα
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή τρόπους πρόσβασης,
τότε το όχημα δεν θα ξεχωρίζει αν το οδηγεί ένας
τρομοκράτης!

Να είστε πάντα επάγρυπνοι
καθ’όλες τις στιγμές, και αν
υποπτευθείτε κάτι, να το
αναφέρετε.
Εμπιστευτική αντιτρομοκρατική γραμμή

0800 789 321

Εάν είστε κωφώς ή έχετε δυσκολίες ακοής μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τηλέφωνο με μήνυμα καλώντας
0800 032 4539
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1. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να
επιστρέψουμε σπίτι αβλαβής
κάθε μέρα
2. Πιστεύουμε ότι κάθε κακό
μπορεί να αποφευχθεί
3. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι
μαζί για να το επιτύχουμε αυτό

Κύρια σημεία επαφής
• Γ ια γενικές πληροφορίες και ασφάλεια
πάνω στο έργο
Γραφείο Υποστήριξης Crossrail
0345 602 3813

• КΚλοπές από οχήματα που μεταφέρουν αγαθά ή
κλεμμένα οχήματα
Αστυνομία φορτηγών
02476 516 246

• Ε άν υποπτεύστε κάτι να το αναφέρετε
Μητροπολιτική Αστυνομία
Αντιτρομοκρατικό Τμήμα
0800 789321

• Προμελετημένα ή σκηνοθετημένα ατυχήματα
Mητροπολιτική Αστυνομία Επιχείρηση
Σύλληψης
0300 123 1212 ή 999

•Σ
 υμβουλές ευημερίας και γενικής υγείας
NHS Direct
0845 4647
• Ε άν υποπτεύστε κάτι να το αναφέρετε
Υπηρεσία Ασφαλείας
0800 111 4645

• Συμβουλές για τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών μέσω δρόμου
Τμήμα Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών
020 7944 2755
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