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Wprowadzenie
Pakiet informacyjny został stworzony z myślą o
kierowcach ciężarówek, którzy nie mają okazji regularnie
odwiedzać placów budowy Crossrail. Przedstawiono w
nim informacje niezbędne, aby korzystać z londyńskich
dróg wspólnie ze szczególnie zagrożonymi uczestnikami
ruchu ulicznego oraz podstawowe informacje o
bezpieczeństwie kierowców i ich pojazdów.
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Pakiet informacyjny dla
kierowców Crossrail
Crossing the Capital
Ryzyko śmierci rowerzysty w przypadku zderzenia zConnecting
ciężarówkąthe UK

jest 25 razy większe niż w przypadku zderzenia z samochodem
osobowym!
Fakty
W Londynie do znacznej liczby zdarzeń drogowych z udziałem ciężarówek i rowerzystów dochodzi
na skrzyżowaniach, a szczególnie na rondach oraz podczas skrętów w lewo. Analiza tego rodzaju
zdarzeń drogowych pokazała, że ponad połowa wypadków, w których rowerzysta poniósł
śmierć, miała miejsce podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu. W niemal
wszystkich z ww. przypadków kierowca ciężarówki nie zauważył rowerzysty lub nie pozostawił mu
wystarczająco dużo miejsca.

Przyczyny
Kierowcy ciężarówek
• nie patrzą w lusterko
• nie zostawiają wystarczająco dużo
miejsca
• nie kontrolują rozwijanej prędkości
• nie koncentrują się

,,Bez względu na
to, co robimy,
bezpieczeństwo to
nasz główy priorytet”

• nie są w stanie prowadzić pojazdu
Rowerzyści:
• nie zachowują ostrożności
• nie zwracają uwagi na ostrzeżenia
• nie myślą i nie planują z
wyprzedzeniem
• nie oceniają ryzyka
• nie słyszą i nie są skoncentrowani
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Korzystanie z londyńskich
dróg wspólnie ze
szczególnie zagrożonymi
uczestnikami ruchu

Crossing the Capital
Connecting the UK

Rodzaje rowerzystów w Londynie
Rowerzyści okazjonalni oraz dzieci zazwyczaj poruszają się powoli, z prędkością 5-10 mil na godzinę.
Dorośli często mają podstawowe modele rowerów górskich bez świateł. Mogą nie potrafić kontrolować
pojazdu i nie obserwować otoczenia równie uważnie, co inni cykliści. Często zdarza się im jechać
chodnikiem i nagle, nie patrząc na ruch na ulicy, zjeżdżać na drogę. Taki rowerzysta może poruszać się w
sposób nieprzewidywalny, dlatego kierowcy powinni zachować duży odstęp podczas wyprzedzania.

Osoby regularnie jeżdżące na rowerze
przemieszczają się z prędkością 10-15 mil na godzinę.
Zazwyczaj jeżdżą na rowerach miejskich, wymuszających
bardziej pionową pozycję jadącego. Mogą mieć na sobie
odzież odblaskową lub zwykłe ubranie.
Częściej niż inni próbują wyprzedzać kolejkę pojazdów po
wewnętrznej stronie.
Zazwyczaj poruszają się ok. pół metra od krawężnika,
tak aby wymijać dziury w nawierzchni oraz inne przeszkody.
Zdarza im się zwiększać odległość od krawężnika podczas
wymijania zaparkowanych pojazdów, ponieważ otwierające
się drzwi stanowią dla rowerzystów poważne zagrożenie.

Doświadczeni rowerzyści będą starali się dotrzymywać
tempa innym pojazdom w ruchu ulicznym, jadąc ok. 20
mil na godzinę. Zazwyczaj przemierzają dłuższe odległości
wynoszące co najmniej 6 mil. Doświadczeni rowerzyści
najczęściej jadą środkiem pasa, szczególnie wtedy, gdy
droga jest zbyt wąska na wyprzedzanie. Kolejkę
samochodów wyprzedzają zazwyczaj po stronie
zewnętrznej, dzięki czemu są bardziej widoczni dla
kierowców, gdy przejeżdżają przez skrzyżowanie. Częściej
niż inni rowerzyści zakładają odzież odblaskową i poruszają
się na rowerach szosowych. Ten typ rowerzysty zazwyczaj
szybko podejmuje decyzje, wykorzystując przerwy między
samochodami i inne okazje - nie należy oczekiwać, że zjedzie
z drogi, tylko dlatego, że jest mniejszy!

Opisy udostępniono dzięki uprzejmości
Cyclists’ Touring Club (CTC) - krajowej
organizacji rowerowej - we współpracy z
londyńską kampanią London
Cycling Campaign (LCC)
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Zasady bezpiecznego
korzystania z
londyńskich dróg
Świadomość otoczenia

Crossing the Capital
Connecting the UK

• Pamiętaj, że w pobliżu twojej ciężarówki może jechać więcej rowerzystów niż
widzisz.
• Patrz we wszystkie lusterka za każdym razem, gdy chcesz ruszyć, wykonać
manewr lub się zatrzymać.
• Pamiętaj, że rowerzyści omijający dziury w drodze, pokrywy studzienek
kanalizacyjnych lub starający się utrzymać równowagę przy podmuchu
wywołanym przez większe pojazdy mogą wyglądać, jakby mieli stracić
równowagę.

Odpowiedzialność
• Pozostawiaj rowerzystom jak najwięcej miejsca.
• Nie wjeżdżaj na śluzy rowerowe na skrzyżowaniach.
• Nawiązuj kontakt wzrokowy z rowerzystami, aby cię widzieli.
• Nie zakładaj, że rowerzysta usłyszy, że nadjeżdżasz: na rowerze może jechać
osoba niesłysząca, niedosłysząca lub słuchająca muzyki przez słuchawki.
• Zawsze dawaj pierwszeństwo pieszym oraz dzieciom, którzy zaczęli
przechodzić już przez jezdnię - mogą być niesłyszący, niedosłyszący lub mieć
w uszach słuchawki.

Twoje otoczenie
• Pamiętaj, że rozmiar ciężarówki oznacza, że podczas nawet niewielkiej stłuczki
to rowerzysta, motocyklista lub pieszy ucierpią najbardziej.
• Zawsze kontroluj sytuację i nigdy nie korzystaj z telefonu komórkowego lub CB
radia, gdy prowadzisz.

7. 5 T

• Planuj manewry i dawaj rowerzystom wystarczająco dużo miejsca i czasu,
szczególnie podczas skrętu w lewo i na rondach.
• Korzystaj z pomocy sygnalisty, gdy cofasz pojazd lub gdy wykonujesz trudne
manewry.
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Wypadki z udziałem
szczególnie zagrożonych
uczestników ruchu
Rowerzyści i zdarzenia drogowe

Crossing the Capital
Connecting the UK

Istnieje sześć głównych typów zdarzeń drogowych
pomiędzy rowerzystami a ciężarówkami. To one
odpowiadają za większość przypadków śmierci cyklistów
w tego rodzaju wypadkach.
• Skręcający w lewo kierowca nie widzi rowerzysty.
• Otwierając drzwi kabiny, kierowca uderza w
nadjeżdżającego rowerzystę.
• Ciężarówka wyprzedza rowerzystę.
• Skręcający w prawo kierowca nie widzi rowerzysty.
• Kierowca nie zachowuje odstępu i najeżdża na
rowerzystę.
• Kierowca nie dostrzega włączającego się do ruchu
rowerzysty.
W tego rodzaju wypadkach to zawsze rowerzysta odnosi
obrażenia lub traci życie. Zawodowi kierowcy mają
szczególny obowiązek, by unikać zdarzeń drogowych lub
niebezpiecznych sytuacji z udziałem rowerzystów (patrz
część pt. „Przyczyny wypadków”).

Inni szczególnie zagrożeni
uczestnicy ruchu
Kierowcy Crossrail muszą zachowywać szczególną
ostrożność, gdy na drodze znajdują się motocykle,
elektryczne wózki i skutery inwalidzkie oraz piesi, dzieci i
osoby z niepełnosprawnością.

Szczególną czujność należy zachować w
następujących sytuacjach:
1. W
 pobliżu szkół i przedszkoli w godzinach rozpoczynania i
kończenia się lekcji.
2. 	W pobliżu osób na elektrycznych wózkach lub skuterach
inwalidzkich, ponieważ mogą nie widzieć lub nie słyszeć
nadjeżdżającej z tyłu ciężarówki.
3. 	W przypadku zaparkowanych w pobliżu szkół autobusów,
autokarów lub samochodów, z których mogą wybiegać
dzieci.
4. 	Na przejściach dla pieszych - należy dać pierwszeństwo
pieszym, którzy zdążyli już wejść na jezdnię ulicy, w którą
skręcasz, szczególnie jeśli towarzyszą im małe dzieci.
5. 	Na skrzyżowaniach: tu należy zawsze pamiętać o
dwukołowych pojazdach silnikowych, które mogą
pojawić się znikąd podczas manewru wyprzedzania.
6. 	W pobliżu szkół, domów opieki, szpitali i przychodni
lekarskich: tu należy zwrócić szczególną uwagę na znaki
drogowe i ostrzegawcze, gdyż informują o miejscach,
w których mogą znajdować się szczególnie zagrożeni
uczestnicy ruchu.
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Przyczyny wypadków
z udziałem szczególnie
zagrożonych
użytkowników dróg
OTWIERAJĄCE SIĘ DRZWI

Zawsze patrz w lusterka zanim
otworzysz drzwi kabiny!

Kierowca otwiera drzwi, uderzając
nadjeżdżającego rowerzystę

ZBYT MAŁA ODLEGŁOŚĆ

ROWERZYSTA WJEŻDŻAJĄCY
NA ULICĘ

Uważaj na rowery włączające się do
ruchu!

Crossing the Capital
Connecting the UK

Te sześć rodzajów
wypadków
odpowiada za
niemal 50%
wypadków
śmiertelnych
z udziałem
rowerzystów i
ciężarówek

Rowerzysta zjeżdża ze ścieżki
rowerowej przed ciężarówkę

SKRĘT W LEWO

Zachowuj odstęp!

Sprawdzaj martwe pola, zwłaszcza
zanim skręcisz!

Kierowca wjeżdża w rowerzystę lub
potrąca go przy cofaniu

Skręcający w lewo kierowca
nie dostrzega jadącego blisko
rowerzysty
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Przyczyny wypadków
z udziałem szczególnie
zagrożonych
użytkowników dróg
WYPRZEDZANIE

SKRĘT W PRAWO

Kierowca zostawia
rowerzyście zbyt mało
miejsca!

Kierowca nie dostrzega
roweru i skręca na jego pas!

Kierowca nie zostawia rowerzyście
wystarczająco dużo miejsca

Kierowca nie dostrzega rowerzysty i
skręca na jego pas

Crossing the Capital
Connecting the UK

Wypadki c.d.

Pamiętaj, że zgodnie z Kodeksem
Drogowym masz obowiązek
zachować zwiększoną ostrożność,
gdy na drodze znajdują się
szczególnie zagrożeni uczestnicy
ruchu drogowego - obowiązują
przepisy 162 do 183
oraz 204 do 218!
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Zdrowie i komfort
kierowcy savijauta
Dbaj o zdrowie
• Dopasuj właściwie fotel i zachowuj prawidłową
postawę podczas jazdy.
• Przestrzegaj zasad bezpiecznego podnoszenia
ciężarów.
• Dostosowuj wentylację do warunków jazdy, np. w
powolnym ruchu lub podczas postoju.
• Jedz rozsądnie i pij dużo wody.

Zapobiegaj zmęczeniu
Crossing the Capital
• Zmęczenie to jedna z głównych
przyczyn
Connecting
the UK
wypadków drogowych.
• Przyczyną zmęczenia może być brak snu.
• Przyczyną zmęczenia może być zaburzony
cykl snu.
• Zaburzenia snu, takie jak zespół bezdechu
śródsennego należy leczyć.

• Wykonuj krótkie, lecz częste ćwiczenia fizyczne.

• Godziny sprzyjające zmęczeniu: od 2:00
do 6:00 i od 14:00 do 16:00 (zwłaszcza po
posiłku).

Stosuj zbilansowaną dietę

Ogólne zdrowie

• Jedz zbilansowane i różnorodne posiłki.

Jeżeli zaobserwujesz u siebie objawy schorzenia, które
może negatywnie wpłynąć na zdolność bezpiecznego
prowadzenia pojazdów, poinformuj o tym pracodawcę
oraz DVLA i zgłoś się do lekarza.

• Jedz produkty „wysokiego ryzyka” z umiarkowaniem.
• Wybieraj węglowodany uwalniające cukry powoli,
rezygnuj z cukrów prostych.
• Zadbaj o układ pokarmowy, jedząc błonnik.
• Jedz pięć porcji warzyw i owoców dziennie.
• Regularnie spożywaj płyny.
• Nie daj się skusić dużym posiłkom!

• padaczka
• cukrzyca
• pogarszający się wzrok
• zespół bezdechu śródsennego
• inne schorzenia.
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Telefony komórkowe
i CB radio
Polityka Crossrail zabrania korzystania
z telefonów komórkowych podczas
prowadzenia pojazdów, szczególnie pojazdów
ciężarowych (LGV). Zakaz dotyczy również
zestawów głośnomówiących oraz zestawów
słuchawkowych Bluetooth do wykonywania/
odbierania połączeń.

Polityka Crossrail zabrania korzystania z
zestawów CB radio oraz radiotelefonów
ręcznych podczas prowadzenia pojazdów
ciężarowych (LGV).

Crossing the Capital
Connecting the UK

Nie rozpraszaj
się - prowadzenie
pojazdu na
londyńskich
drogach
użytkowanych
przez szczególnie
zagrożonych
uczestników ruchu
wymaga pełnej
koncentracji!
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Alkohol a
polityka Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail posiada politykę „zero tolerancji” dotyczącą spożycia
alkoholu
Connecting
the UK
Polityka dotyczy wszystkich pracowników, konsultantów, pracowników agencyjnych oraz
tymczasowych, wykonawców, osób trzecich oraz wszystkich kierowców ciężarówek i pojazdów
użytkowych pracujący na placach budowy Crossrail lub dostarczających/odbierających towar z tych
obiektów!
W Crossrail Ltd obowiązuje polityka zero tolerancji dla
spożywania alkoholu, jednak zdarza się, że u niektórych
osób można zarejestrować do 5 mcg alkoholu w 100 ml
wydychanego powietrza. Zarejestrowanie od 5 do 13
mcg alkoholu w 100ml wydychanego powietrza może
oznaczać, że w organizmie znajduje się alkohol. Po
przeprowadzeniu badania alkomatem wykazującego 13
lub więcej mcg na 100 ml wydychanego powietrza i po
potwierdzeniu wyniku dodatkowym testem, pracownik
zostanie odsunięty od obowiązków, a firma będzie
zobowiązana wszcząć postępowanie dyscyplinarne
wobec niego.

Ile można wypić w ramach
dopuszczalnej normy?
Nie jest możliwe bezbłędne określenie ilości
alkoholu, który można wypić, by nie przekroczyć
dozwolonej normy. Limit ten zależy od
indywidualnych cech danej osoby, takich jak:
• waga
• płeć (mężczyźni spalają alkohol szybciej niż
kobiety)
• przemiana materii

Organizm może odczuwać skutki wypicia dużej ilości
alkoholu jeszcze przez wiele godzin. Konsekwencje
poprzedniego wieczoru mogą utrzymać się przez cały
dzień pracy.

• poziom stresu w danym momencie
• moment spożycia ostatniego posiłku
• wiek (młodsze osoby spalają alkohol wolniej)
Bądź świadomy tego, co pijesz!

2.3
jedn.
1 pinta 4% piwa
ale

3

jedn.

1 pinta 5.2% piwa
lager

3.4
jedn.
1 pinta of 6%
cydru

2

jedn.

1 duży kieliszek
(250ml) 12% wina

2

2

9

jedn.

jedn.

jedn.

1 podwójny gin
& tonic

1 podwójna
(50ml) wódka

1 butelka
12% wina
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Polityka Crossrail
a narkotyki
Crossrail posiada politykę „zero tolerancji” dotyczącą
narkotyków i innych nielegalnych substancji

Crossing the Capital
Connecting the UK

Polityka dotyczy wszystkich pracowników, konsultantów, pracowników agencyjnych
oraz tymczasowych, wykonawców, osób trzecich oraz wszystkich kierowców ciężarówek
i pojazdów użytkowych pracujących na placach budowy Crossrail lub dostarczających/
odbierających towar z tych obiektów!
W Crossrail obowiązuje polityka zero tolerancji dla
narkotyków, co oznacza, że zakazuje się nadużywania,
posiadania, spożywania i przechowywania (poza
lekami przepisanymi przez lekarza oraz dostępnymi
bez recepty), sprzedawania i kupowania narkotyków i
nielegalnych substancji zarówno w miejscu pracy jak i
poza nim. Wszelkie przypadki ww. zachowań w miejscu
pracy będą badane i zgłaszane policji.
Skutki przyjęcia narkotyków lub substancji nielegalnych
mogą być odczuwane w organizmie przez wiele tygodni,
dlatego konsekwencje poprzedniego wieczoru mogą
być odczuwalne dłużej niż ci się wydaje!

Jeżeli uczestniczysz w wypadku
drogowym, policja poprosi Cię o
poddanie się badaniu alkomatem
oraz o oddanie próbki krwi w celu
sprawdzenia poziomu alkoholu w
organizmie. Ponadto zostaniesz
poddany badaniu na obecność
narkotyków (Field Impairment Test).
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Celowo spowodowane
wypadki
Celowo spowodowane wypadki

Crossing the Capital
Connecting the UK

Kierowcy Crossrail powinni wiedzieć, że w okolicach autostrady M2 działają zorganizowane grupy
przestępcze biorące na celownik firmy posiadające flotę pojazdów. Ich działalność polega na
powodowaniu wypadków w celu wyłudzenia odszkodowania. Metropolitan Police powołała do życia
operację Catcher, której celem jest rozpoznawanie tego rodzaju działalności przestępczej, pociąganie
osób odpowiedzialnych do odpowiedzialności karnej i docelowo zmniejszenie liczby tego rodzaju
przestępstw. Celowo spowodowany wypadek może także stanowić próbę skradzenia pojazdu.

Jak wygląda celowo spowodowany
wypadek?
• Przestępcy używają dwóch samochodów jadących równomiernym
tempem jeden za drugim przed pojazdem potencjalnej ofiary.
Nagle pierwszy samochód gwałtownie hamuje lub wykonuje
niespodziewany manewr, powodując ostre zatrzymanie się
drugiego pojazdy (często przy użyciu hamulca ręcznego).
Powoduje to zderzenie się pojazdu ofiary z drugim samochodem.
• Pierwszy samochód następnie odjeżdża, podczas gdy drugi,
uszkodzony, zatrzymuje się.
• Pasażerowie drugiego auta za stłuczkę obwiniają kierowcę
samochodu, który odjechał i solidaryzują się z ofiarą oszustwa, czyli
z kierowcą ciężarówki.
• W drugim samochodzie znajdują się przynajmniej trzy osoby.
• Dane kierowcy tego samochodu zazwyczaj już są spisane, a w aucie
znajduje się polisa ubezpieczeniowa i dowód rejestracyjny.
• Kierowca drugiego samochodu mówi po angielsku, jednak
pasażerowie mogą nie znać tego języka.

Jeżeli podejrzewasz, że
padłeś ofiarą celowego
wypadku
wpierw zadzwoń na
policję pod numer
0300 123 1212
i poproś o uruchomienie
procedury dla
OPERACJI
„CATCHER”
lub zadzwoń pod numer
999
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Bezpieczeństwo
Należy przede wszystkim
pamiętać, aby:
• nigdy nie zostawiać kluczyków w stacyjce, jeżeli pojazd
nie jest używany,
• odpowiednio zabezpieczać miejsca przeznaczone do
tymczasowego przechowywania niebezpiecznych lub
wartościowych towarów,
• zachować czujność, jeżeli parkujesz samochód na
obszarze podlegającym szczególnej ochronie, jeżeli nie
ma tam kontroli dostępu,
• chować lub zamykać na klucz dokumenty dotyczące
dostaw, trasy oraz harmonogramu,
• nie podwozić nieznajomych lub autostopowiczów,
• zachowywać ostrożność podczas rozmów, tak aby nie
ujawnić poufnych informacji nt. trasy, dostępu do danego
obiektu lub przewożonych towarów. Rozmowa przy
śniadaniu może z pozoru być niewinna, ale czy wiesz, kto
jeszcze jej się przysłuchuje?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Przewożony towar i pojazd mogą
stać się celem przestępstwa
• Twój pojazd wraz z ładunkiem mogą posłużyć jako
mobilna broń, ponieważ pozwalają terrorystom dotrzeć
do miejsc będących atrakcyjnymi celami.
• Jeśli przewozisz toksyczne materiały lub chemikalia,
skradziony towar lub pojazd może posłużyć w przyszłości
do ataku terrorystycznego.
• Transport niektórych skradzionych towarów, które zostały
przygotowane lub są przygotowywane do załadunku jest
względnie łatwy.
• Ciężarówka lub van oznakowane logotypem klienta,
które poruszają się z góry ustalonymi trasami lub mają
prawo wjazdu na określone obiekty, nie będą rzucać się
w oczy, jeżeli zostaną skradzione przez terrorystów!

Bądź zawsze czujny i zgłaszaj
podejrzane sytuacje
Poufna gorąca linia antyterrorystyczna

0800 789 321

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą
skorzystać z telefonu tekstowego, wybierając
numer 0800 032 4539.
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Każdy z nas ma prawo
pracować w bezpiecznych
warunkach
Wierzymy, że zagrożeniom
dla życia i zdrowia można
zapobiegać
Musimy działać wspólnie,
by osiągnąć ten cel

Najważniejsze telefony
kontaktowe
• Pytania ogólne i bezpieczeństwo w pracy
Dział pomocy Crossrail
0345 602 3813
• Zgłaszanie podejrzanych sytuacji
Dział antyterrorystyczny Metropolitan Police
0800 789321
• Zdrowie i ogólne porady medyczne
NHS Direct
0845 4647
• Zgłaszanie podejrzanych sytuacji
Służby Bezpieczeństwa
0800 111 4645

•	Kradzież towaru z pojazdów
lub kradzież pojazdu
TruckPol
02476 516 246
• Celowe lub sfingowane wypadki
Metropolitan Police operacja „Catcher”
0300 123 1212 lub 999
•	Porady w sprawie przewozu
niebezpiecznych ładunków transportem
drogowym
	Dział ds. Przewozu Towarów
Niebezpiecznych
020 7944 2755
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