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Introducere
Acest pachet de informații este destinat șoferilor de
camioane care lucrează ocazional pe șantierele Crossrail.
Conține necesarul de informații referitor la folosirea în
comun a străzilor Londrei împreună cu utilizatori rutieri
mai vulnerabili; de asemenea conține informații de bază
privind siguranța ta și a vehicolului.
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Informații pentru
șoferii Crossrail
Crossing the Capital
Connecting
Riscul unui ciclist de a muri este de 25 de ori mai mare
când the UK

e lovit de un camion decât atunci când e lovit de un autoturism!
Fapte
O proporție mare a coliziunilor camion/ciclist în Londra are loc la intersecții, în special la sens
giratoriu și virare la stânga. Analiza acestor coliziuni arată că aproape jumătate din cele care au ca
rezultat moartea ciclistului au loc în timpul manevrelor la intersecții. În aproape toate aceste cazuri
șoferul de camion nu a văzut ciclistul sau nu i-a lăsat suficient spațiu.

Cauzele
Șoferii de camioane
Omit:
• Să verifice oglinzile
• Să lase suficient spațiu

“Siguranța este
prioritatea în tot
ce facem”

• Să controleze viteza
• Să se concentreze
• Să fie apți de a conduce
Cicliștii
Omit:
• Să conducă cu atenție
• Să semnalizeze
• Să anticipeze și să plănuiască
• Să evalueze riscurile
• Să asculte și să se concentreze
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Folosirea în comun
cu Utilizatori Rutieri
Vulnerabili a străzilor
Londrei
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Tipuri de cicliști în Londra
Cicliștii ocazionali și copiii merg de obicei încet, cu 5-10 mile la oră. Adulții pot merge pe biciclete de
teren și este posibil să nu aibă lumini. Pot de asemenea sa nu aibă abilitațile de control și observație ale
altor cicliști. Uneori ei merg pe trotuar și trec pe carosabil fără să se asigure. Mersul lor poate fi haotic,
lasă-le suficient spațiu când îi depășești.

Cicliștii obișnuiți călătoresc la 10-15 mile la oră. Pot merge
pe biciclete de oraș pozitionate așa fel încât ciclistul stă
mai drept. Pot purta haine de mare vizibilitate sau haine
obișnuite. Ei sunt aceia care vor căuta să depășească pe
culoarul dintre șirurile de mașini ca să încerce să ajungă în
față. Ei probabil vor merge cam la jumătate de metru de la
bordură. Asta le oferă spațiu pentru a evita canalizări sau alte
probleme ce se ivesc pe străzi. Când trec pe lângă vehicole
staționate, ei pot merge și mai în afară din cauza pericolului
ușilor deschise brusc.

Cicliștii experimentați vor căuta să mergă în pas cu traficul
urban obișnuit, menținând o viteză de până la 20 de mile pe
oră. De obicei călătoresc distanțe mai lungi, de 6 mile sau
mai mult. Vă puteți aștepta ca cicliștii experimentați să stea
de obicei în mijlocul benzii, în special dacă strada este prea
îngustă pentru a depăși în siguranță.
Ei vor căuta să depășească prin dreapta, ceea ce îi face mai
vizibili în traffic la intersecții. Ei poartă de obicei echipament
de cicliști și merg pe biciclete ‘de curse’. Sunt mai hotărâți,
profită de intervale libere in trafic și revendică prioritate – nu
te aștepta să cedeze doar pentru că sunt mai mici!

Descrierile au fost furnizate de
Cyclists’ Touring Club (CTC)
organizația națională a cicliștilor,
împreună cu London
Cycling Campaign (LCC)
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Principii de co-utilizare
în siguranță a străzilor
Londrei
Fii conștient de prezența cicliștilor
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• Așteaptă-te să existe mai mulți cicliști în preajma camionului tău decât
poți să vezi
• Controlează și re-controlează oglinzile înainte să pornești, să faci o
manevră sau să oprești
• Fii conștient că cicliștii pot să schimbe direcția după cum ocolesc găuri
în asfalt, guri de canalizare sau încearcă să evite curentul produs de
vehicole mari

Asumă-ți responsabilitatea
• Oferă cicliștilor cât mai mult spațiu
• La intersecții nu intra în spațiul rezervat pentru pornire avansată
• Contactează cicliștii cu privirea ca să fii văzut
• Nu asuma că un ciclist te-a auzit venind, acesta poate fi surd, poate că nu
aude bine sau ascultă muzică în căști
• Cedează trecerea pietonilor/copiilor care sunt în curs să treacă strada, este
posibil să fie surzi, să nu audă bine sau să aibă căști

Mediul de lucru
• Amintește-ți că mărimea camionului tău face ca un ciclist, motociclist sau
pieton să sufere chiar și într-o coliziune minoră
• Asigură-te că vehicolul are oglinzi de siguranță, bare de impact și senzori
laterali pentru a maximiza vizibilitatea și a ajuta la detectarea cicliștilor

7. 5 T

• Fii în control și nu folosi niciodată un telefon mobil sau o stație radio în timpul
condusului
• Calculează-ți manevrele și lasă timp și spațiu suficient pentru cicliști, în special
când faci stânga sau la giratoriu
• Folosește ghidare pentru a da înapoi sau a efectua manevre mai dificile
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Coliziuni cu
Utilizatori Rutieri
Vulnerabili
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Cicliștii și coliziunile
Există 6 tipuri principale de coliziuni între bicicliști și
camioane, acestea fiind majoritatea coliziunilor cauzatoare
de moarte.
• Camion care virează la stânga fără a vedea ciclistul
• Șoferul de camion deschide ușa în fața ciclistului
care se apropie
• Camion care depășește un ciclist
• Camion care virează la dreapta fără a vedea ciclistul
• Camion mergând prea aproape îl lovește pe ciclist
• Camion care nu vede ciclistul intrând pe carosabil

Atenție deosebită la:

Într-o coliziune între un camion și un ciclist, întotdeauna
ciclistul va fi rănit sau omorât. Șoferii profesioniști au o
responsabilitate specială permanentă de a evita coliziunile
sau iminența unei coliziuni cu cicliștii (vezi ‘cauzele
coliziunilor’ din acest pachet de informații).

1. 	În apropierea școlilor și grădinițelor la începutul și sfârșitul
orelor de program

Alți Utilizatori Rutieri Vulnerabili
Șoferii de camion care lucrează cu Crossrail trebuie să ia
măsuri deosebite de precauție când folosesc drumurile
împreună cu motocicliști, cărucioare motorizate, scutere și
pietoni, copii și persoane cu handicap.

2. 	Utilizatori de cărucioare cu motor sau scutere de
mobilitate care pot să nu audă dacă vii din spate
3. 	Uită-te întotdeauna de copii care pot să alerge în stradă
la ieșirea de la școală sau când se dau jos din abutobuze,
autocare sau autoturisme
4. 	Dă prioritate pietonilor dacă încep să traverseze o stradă
în care ai intrat, în special dacă au copii mici
5. 	Gândește și fii atent la vehicole motorizate pe două roți
deoarece acestea pot apărea brusc când depășesc
6. 	Dă atenție anunțurilor și semnelor din apropierea școlilor,
azilelor de bătrâni, spitalelor și cabinetelor medicale –
acestea indică existența utilizatorilor rutieri vulnerabili
deci acordă atenție mărită
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Cauze ale coliziunilor
cu Utilizatori Rutieri
Vulnerabili
Deschiderea ușilor

Ciclist care iese în drum

Controlează întotdeauna oglinzile
înainte de a deschide ușa cabinei

Atenție la cicliștii care apar în drum

Șoferul camionului deschide ușa în
fața unui ciclist

Ciclistul trece de pe trotuar
în calea camionului

Prea aproape

Crossing the Capital
Connecting the UK

Aceste 6 tipuri
de coliziune
constituie aproape
jumătate din
totalul coliziunilor
mortale în care
participă cicliști și
camioane

Viraj la stânga

Păstrează distanța!

Controlează punctele oarbe,
și din nou înainte de virare!

Șoferul lovește ciclistul la
înaintare sau în marșarier

Camion care virează la stânga nu
observă ciclistul pe partea interioară
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Cauzele Coliziunilor
cu Utilizatori Rutieri
Vulnerabili
Șoferul camionului nu lasă
suficient spațiu ciclistului!

Șoferul camionului nu vede
ciclistul și îi virează în față!

Șoferul camionului nu lasă suficient
spațiu ciclistului

Șoferul camionului nu vede ciclistul
și îi virează în față

Crossing the Capital
Connecting the UK

Coliziuni
continuare

Amintiți-vă, Codul Rutier prevede
atenție mărită când folosiți străzile
împreună cu Utilizatori Rutieri
Vulnerabili
Se aplică prevederile articolelor
162 - 183 și 204 - 218!
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Confortul
Șoferului
Menținerea în formă
• Asigură-te că scaunul este correct ajustat și menține o
postură bună în timpul condusului

Evitarea oboseliiCrossing the Capital
• Oboseala este o cauză majoră
de accidente the UK
Connecting
de trafic

• Întotdeauna urmează procedurile corecte din
manualul de utilizare

• Oboseala cauzată de lipsa de somn

• Ajustează ventilația în trafic încet sau staționar

• T ulburări de somn ca Apneea Obstructivă
trebuie tratate

• Mănâncă cumpătat și bea suficientă apă

• Oboseala cauzată de somn neregulat

• Fă exerciții câte puțin și des

• Perioade periculoase: 2am–6am și
2pm–4pm (în special după mese)

Menține o dietă echilibrată

Starea de sănătate

• Se indică o dietă echilibrată dar variată

Dacă ai simptome ale unei boli care poate afecta
abilitatea de a conduce în siguranță, trebuie să
informezi patronul și DVLA-ul (autoritatea rutieră
britanică) și să mergi la doctor pentru control

• Mănâncă alimente cu “risc înalt” în moderație
• Se indică carbohidrate care eliberează energie treptat
decât alimente cu un conținut mare de zahăr
• Mănâncă fibre/celuloză
• Ia zilnic 5 porții de fructe și legume

• Epilepsie
• Diabet
• Slăbirea vederii

• Hidratează-te
• Nu mânca porții mari!

• Apnee Obstructivă în Somn
• alte boli
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Folosirea de telefoane
mobile și stații de
radio portabile
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Regula în compania Crossrail este că telefoanele mobile
nu trebuie folosite în timpul conducerii vehicolelor de
orice fel și în special vehicule de mare tonaj (LGV – Large
Goods Vehicle). Aceasta se aplică și aparatelor nonmanuale și dispozitivelor telefon-cască de efectuare/
primire de convorbiri telefonice.

Regula în compania Crossrail este că stațiile
portabile de radio și emițătoarele de mână,
nu trebuie folosite în timpul conducerii
vehicolelor de mare tonaj (LGV).

Concentrează-te
tot timpul când
conduci deoarece
folosind străzile
Londrei împreună
cu utilizatori rutieri
vulnerabili cere
întreaga ta atenție!
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Alcoolul și regulile
companiei Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail are reguli de ‘Toleranță Zero’ pentru alcool

Aceaste reguli se aplică la tot personalul, consultanță, agenții, lucrători temporari, contractori,
terțe părți și tuturor șoferilor de camioane și vehicole comerciale care lucrează sau livrează la
șantierele Crossrail.

Crossrail are reguli de toleranță Zero dar este posibil ca
unele persoane să aibă până la 5 micrograme de alcool
când iau testul de alcoolemie în respirație. Dacă nivelul
este între 5 și 13 micrograme de alcool la 100ml volum
expirat, există un indiciu de prezență a alcoolului. Dacă
testul este pozitiv (13 micrograme sau mai mult în 100ml
volum expirat) și se confirmă cu un al doilea test, persoana
respectivă va fi eliberată din muncă și se vor începe
procedurile de investigare disciplinară.
Efectul drogurilor și substanțelor ilegale poate persista în
sistemul tău timp de multe săptămâni, deci ‘mahmureala’
poate dura mai mult decât crezi!

Cât pot să beau și să fiu încă
sub limită?
Nu există o cale sigură de a bea și a rămâne sub
limită. Cantitatea de alcool care te duce peste limită
variază de la persoană la persoană. Depinde de:
• Greutate
• Sex (bărbații tind să metabolizeze alcoolul mai
repede decât femeile)
• Metabolism
• Nivelul de stress la momentul respectiv
• Dacă ai mâncat înainte
• Vârsta (tinerii tind să metabolizeze alcoolul mai
încet)
Fii atent ce bei!

2.3

unids

1 pint de ale
de 4%

3

unids

1 pint de lager de
5.2%

3.4

unids

1 pint de cidra
de 6%

2

unids

1 copo grande
(250 ml) de vinho
de 12%

2

2

9

unids

unids

unids

1 gin tónico duplo

1 vodka dupla
(50 ml)

1 garrafa de vinho
de 12%
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Drugurile și Regulile
Companiei Crossrail
Crossrail are reguli de ‘Toleranță Zero’ pentru droguri
și substanțe ilegale
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Aceaste reguli se aplică la tot personalul, consultanță, agenții, lucrători temporari,
contractori, terțe părți și tuturor șoferilor de camioane și vehicole comerciale care
lucrează sau livrează la șantierele Crossrail.

Regula companiei Crossrail de toleranță Zero față de
droguri înseamnă în practică să nu abuzezi, posezi,
consumi, depozitezi (cu excepția drogurilor eliberate
cu rețetă), să vinzi sau să cumperi droguri și substanțe
ilegale în sau în afara locului de muncă. Dacă asemenea
incidente se petrec la locul de muncă, vor fi investigate și
raportate la poliție.
Efectul drogurilor și substanțelor ilegale poate persista
în organism timp de multe săptămâni, deci ‘mahmureala’
poate dura mai mult decât crezi!

Dacă ai fost implicat într-un accident
rutier, poliția îți va cere să faci un test de
alcoolemie și un test de sânge pentru a
constata nivelul alcoolului în organism.
Poliția va testa și alterarea abilităților pe
teren pentru a vedea dacă capacitatea
de a conduce a fost afectată de droguri.
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Coliziuni deliberate
Coliziuni deliberate
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Șoferii companiei Crossrail trebuie să fie conștienți că în aria cuprinsă în centura M25 există grupuri de
crimă organizată care țintesc companiile care operează flotile de vehicole prin cauzarea deliberată de
coliziuni pentru a frauda companiile lor de asigurare. Poliția Metropolitană a organizat Operațiunea
Catcher (Capcana) care are menirea să identifice o infracțiune atunci când are loc, să trimită în
judecată infractorii și, prin urmare, să reducă incidența acestui tip de infracțiune. Această modalitate
infracțională poate fi folosită de asemenea pentru a încerca capturatea vehicolului tău.

Ce sunt coliziunile deliberate?
• Infractorii vor folosi două mașini pentru atacarea unei victime.
Aceste mașini vor trece în fața vehicolului tău în trafic constant.
Prima mașină va frâna brusc sau va face o manevră neașteptară care
va determina a doua mașină să frâneze brusc (adesea folosind frâna
de mână) și, în consecință, vehicolul tău lovește această mașină.
• Prima mașină va pleca în timp ce a doua, lovită, va opri.
• Ocupanții din a doua mașină vor da vina pe mașina care a plecat și
vor arăta simpatie pentru victima incidentului – tu însuți.
• Sunt de obicei cel puțin 3 ocupanți în mașina a doua.
• Detaliile șoferului celei de-a doua mașini sunt de obicei deja
pregătite iar documentele de asigurare și înmatriculare sunt
în mașină.
• Șoferul în cea de-a doua mașină va vorbi engleză dar nu neapărat
și pasagerii.

Dacă consideri că ai fost
implicat într-un accident
provocat
prima acțiune este să
chemi poliția la:
0300 123 1212
și să ceri
OPERATION
CATCHER
sau cheamă 999
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Siguranța și
Securitatea
Vulnerabilitățile în securitatea
șoferilor de camioane includ:
• Lăsând cheile în contact când vehicolul nu este în uz
• Locuri de depozitare folosite temporar pentru depozitare
de bunuri periculoase sau valoroase și care nu sunt bine
securizate
• Lipsa controlului accesului în zonele de parcare
vulnerabile
• Detaliile privind livrarea, ruta și orarul nu sunt ascunse
sau încuiate
• Luând un străin în vehicol
• Vorbind fără discreție îi face pe cei care doresc acces la
vehicolul tău să capete informații confidențiale despre
rute, acces la anumite locuri și încărcătura vehicolului
tău. Vorbind la masă pare inocent dar știi cine ascultă
conversația ta?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Încarcătura și vehicolul tău pot
deveni o țintă
• Vehicolul tău împreună cu încarcătura pot fi folosite ca o
armă mobilă de teroriști care vor să acceseze zone care
sunt ținte atractive pentru ei
• O încărcătură sau un vehicol furat poate fi folosit pentru
un viitor atac dacă transporță materiale sau substanțe
chimice toxice
• Unele încărcături gata pregătite sau în curs de pregătire
pentru transport, sunt ușor de transportat odată ce au
fost furate
• Dacă conduci un vehicol cu însemne și urmezi o anumită
rută sau anumite căi de acces, atunci nu o să se remarce
dacă este condus de un terorist!

Fii vigilent tot timpul și dacă
suspectezi ceva, raportează.
Telefon Confidențial Dispeceratul
Antiterorism Sună la

0800 789 321

Dacă ești afectat de surditate sau ai alte
probleme cu auzul, folosește un textfon formând
0800 032 4539
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Toți avem dreptul să
ajungem acasă nevătămați
în fiecare zi
Credem că orice vătămare
poate fi prevenită
Toți trebuie să
colaborăm pentru
realizarea acestui țel

Contacte utile
• P
 entru cereri generale și securitatea proiectelor
Crossrail Helpdesk
0345 602 3813
• Dacă suspectezi, raportează
Metropolitan Police Anti-terrorist Branch
0800 789321
• Sfaturi privind confortul și starea de sănătate
NHS Direct
0845 4647
• Dacă suspectezi, raportează
Security Service
0800 111 4645

• F urturi din vehicole pentru transportul de
bunuri sau furt de vehicole
TruckPol
02476 516 246
• Accidente provocate sau inventate
Metropolitan Police Operation Catcher
0300 123 1212 or 999
• 	Informații privind transportul rutier de
bunuri periculoase
	Department for Transport
Dangerous Goods
020 7944 2755
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