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Вступ
Даний інформаційний пакет
розроблений для водіїв вантажівок,
які не відвідують робочі майданчики
Crossrail на регулярній основі. Тут
міститься інформація про те, як
поводитися на лондонських дорогах
з менш захищеними користувачами
доріг, а також деяка базова
інформація про вашу безпеку та
безпеку вашого автомобіля.
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Інформаційний пакет
для водіїв Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

У велосипедиста у 25 разів більше шансів буди вбитим у
зіткненні з вантажівкою, ніж зі звичайним автомобілем!
Факти

Велика частина зіткнень вантажівок з велосипедистами в Лондоні стається на перехрестях,
а особливо на кільцях та поворотах вліво. Аналіз цих зіткнень показує, що майже половина
зіткнень, які призвели до смерті велосипедиста, відбулися під час повороту вліво на
перехрестях. Майже у всіх цих випадках водій вантажівки не зміг розпізнати велосипедиста
на дорозі або ж не надав достатньо місця.

Причини
Водії вантажівок
Помилки:
• Подивитися в дзеркала
• Надати достатньо місця

“Безпека-це пріоритет
номер один в усьому,
що ми робимо”

• Контроль швидкості
• Не втрачати концентрацію
• Бути придатним для водіння
Велосипедисти
Помилки:
• Раціональна їзда
• Бути на сторожі
• Дивитися і планувати наперед
• Оцінювати ризики
• Слухати та концентруватися
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Бути на дорозі в
Лондоні з менш
захищеними
користувачами дороги

Crossing the Capital
Connecting the UK

Типи велосипедистів в Лондоні
Нерегулярні велосипедисти та велосипедисти-діти часто рухаються повільно зі швидкістю
5-10 миль в годину. Дорослі можуть їхати на гірському велосипеді і у них можуть бути відсутні
фари. Вони гірше контролюють і спостерігають. Вони можуть їхати на тротуарі і виїхати на проїзну
частину не подивившись на рух на дорозі. Їхня їзда може бути розсіяною, так що завжди залишайте
для них багато місця під час обгону.

Звичайні велосипедисти їдуть зі швидкістю 10-15 миль
в годину. Вони можуть їхати на «міських» велосипедах, у
більш вертикальній позиції та можуть бути одягнуті як у
сигналь- ний так і у звичайний одяг.
Вони можуть пробратися вперед через середину
потоку машин.
Вони можуть їхати приблизно пів метра від бордюри.
Це дає їм можливість об’їхати ями або інші перешкоди
на дорозі.
Коли вони проїжджають повз стаціонарний
транспортний засіб, то вони можуть від’ї-хати від
транспорту навіть далі, оскільки для велосипедиста
дуже небезпечно, якщо раптово відкриються двері
транспортного засобу.

Досвідчені велосипедисти намагаються вспівати
за звичайним міським транспортним потоком,
сягаючи швидкість 20 миль в годину. Зазвичай вони
подорожують на довші дистанції – 6 миль та більше.
Досвідчені велосипедисти їздять в багатьох випадках
по середині дороги, особливо коли дорога занадто
вузька для безпечного обгону. Більш ймовірно, що
вони будуть об’їжджати транспортний потік ззовні – і
це робить їх більш видимими для інших при переїзді
перехрестя. Більш ймовірно, що вони будуть одягнуті у
спеціальний одяг для велосипедистів, а також їхати на
велосипеді «гоночного» типу. Вони як правило більш
рішучі, займають вільне місце в транспортному потоці та
користуються своїм пріоритетом. Не очікуйте, що вони
дадуть вам проїхати тільки через те, що вони менші!

Описи надані Клубом велосипедистів(CTC)
Національною організацією велосипедистів,
У співпраці з Лондонською кампанією
за їзду на велосипеді (LCC)
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поведінки на дорогах
Лондона
Усвідомлення присутності велосипедистів на дорогах Crossing the Capital
Connecting the UK
• Розраховуйте, що вашу вантажівку оточують більше велосипедистів, ніж ви
можете побачити
• Перевірте та перепровірте усі дзеркала перед тим як рушати, здійснити
маневр або перед зупинкою
• Знайте, що велосипедисти можуть здаватися невпевненими під час об’їзду ям,
каналізаційних люків та через бокові вітри від більших транспортних засобів.

Відповідальність
• Надайте велосипедисту якомога більше місця
• Не переїжджайте за передню стоп лінію на перехрестях
• Обмінюйтеся поглядом з велосипедистами, щоб вони вас помітили
• Не допускайте думки, що велосипедист почув як ви наблизилися. Він
може бути глухим, мати поганий слух або ж слухати музику в навушниках.
• Завжди дайте пройти пішоходам/дітям, які вже почали переходити
дорогу. Вони можуть бути глухими, погано чути або слухати музику
в навушниках.

Ваше середовище
• Пам’ятайте, що розмір вашої вантажівки означає, що велосипедист,
мотоцикліст або пішохід навіть у незначному зіткненні зазнає гірших
пошкоджень.
• Переконайтеся, що ваш транспортний засіб обладнаний дзеркалами
безпеки, протипідкатним брусом та боковими сенсорами для покращення
видимості та виявлення велосипедистів.

7. 5 T

• Завжди зберігайте контроль над автомобілем і ніколи не користуйтеся
мобільним телефоном або рацією під час водіння
• Плануйте маневри, залишайте достатньо місця та часу для велосипедистів,
особливо при поворотах вліво та на кільцях.
• Скористайтесь регулювальником для розворотів та складних маневрів.
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Зіткнення з менш
захищеними
користувачами доріг
Велосипедисти та зіткнення

Crossing the Capital
Connecting the UK

Існує 6 основних типів зіткнення між велосипедистом
та вантажівкою, і вони є причинами більшості смертей
велосипедистів у зіткненнях.
• Вантажівка, що повертає вліво, не помічаючи
велосипедиста
• Водій вантажівки відкриває двері кабіни прямо на
велосипедиста, що наближається
• Вантажівка, яка обганяє велосипедиста
• Вантажівка, що повертає вправо, не помічаючи
велосипедиста
• Вантажівка надто близько і наїжджає на
велосипедиста
• Вантажівка не помічає велосипедиста, який
приєднується до руху на дорозі
У зіткненні вантажівки з велосипедистом, велосипедист
завжди буде пораненим або вбитим. Професійні водії
особливо відповідальні за уникнення зіткнень або
загрозу зіткнень з велосипедистами (див. «причини
зіткнень» в даному документі)

Інші менш захищені
користувачі доріг
Водії вантажівок Crossrail повинні бути особливо
уважними на дорозі, де є мотоциклісти, електричні
інвалідні візки, скутери для інвалідів, пішоходи, діти
та інваліди.

Особливу увагу слід приділити:
1. Будьте обережними біля шкіл та дитячих садків в
години, коли батьки відвозять та забирають дітей.
2. Користувачі електричних інвалідних візків та
скутерів для інвалідів можуть і не почути вас, якщо ви
наближаєтеся ззаду.
3. Завжди поглядайте, чи не вибігають діти на дорогу,
коли вони ідуть зі школи, або виходять з автобуса чи
автомобіля.
4. Дайте пішоходам перейти дорогу, в яку ви повертаєте,
якщо вони вже почали її переходити, особливо якщо з
ними малі діти.
5. Пам’ятайте та дивіться чи є на перехрестях
мотоциклісти, так як вони можуть раптово з’явитися під
час обгону.
6. Спостерігайте за попередженнями та знаками біля
шкіл, будинків для пристарілих, лікарень та лікарських
клінік – вони означають, що незахищені користувачі
доріг можуть бути тут, тому будьте особливо уважними
та обережними.

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
6

CRL1-XRL-N2-GIS-CRG03-00001 - Ukrainian

Причини зіткнень
з незахищеними
користувачами доріг
ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ

Завжди перевіряйте дзеркала,
перед тим, як відкривати
двері кабіни!

Водій вантажівки відкриває двері
на велосипедиста

НАДТО БЛИЗЬКО

Велосипедист
приєднується до руху

Слідкуйте чи приєднується
велосипедист!

Crossing the Capital
Connecting the UK

Цих 6 типів
зіткнень
складають
майже половину
усіх фатальних
зіткнень
велосипедистів та
вантажівок

Велосипедист з’їжджає з
тротуару на дорогу де
знаходиться вантажівка

ПОВОРОТ ВЛІВО

Тримайте дистанцію!

Перевірте сліпі зони, перепровірте перед поворотом!

Водій вантажівки наїжджає або
розвертається на велосипедиста

Вантажівка повертає вліво
і не помічає велосипедиста
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Причини зіткнень
з незахищеними
користувачами доріг
ОБГІН

ПОВОРОТ ВПРАВО

Водій вантажівки не залишає
достатньо місця для
велосипедиста!

Водій вантажівки не помічає
велосипедиста і повертає на
його шлях

Водій вантажівки не залишає
достатньо місця для
велосипедиста

Водій вантажівки не помічає
велосипедиста і повертає на
його шлях

Crossing the Capital
Connecting the UK

Продовження
про зіткнення

Пам’ятайте, дорожній кодекс
вимагає, щоби ви були
особливо обережними, коли
поряд з вами незахищені
користувачі доріг – правила
162-183 і 204-218!
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Здоровя
водія
Підтримка форми
• Упевніться, що сидіння водія відкоректоване і
зберігайте осанку під час водіння

Уникайте втомиCrossing the Capital
• Втома – найпоширеніша причина
ДТП
Connecting
the UK
• Втома може бути спричинена нестачею сну

• Завжди слідуйте відповідним правилам з підйому
вантажів (manual handling)

• Втома може бути спричинена
нерегулярним висипанням

• Відкоректуйте вентиляцію якщо транспортний потік
повільно рухається, або стаціонарний

• Порушення сну, такі як синдром
обструктивного Апное повинні лікуватися

• Їжте в міру, пийте багато води
• Робіть вправи часто і по трохи

• Небезпечні години – 02-06 ранку,
14:00-16:00(особливо після їжі)

Збалансована дієта

Загальне здоров’я

• Слідуйте збалансованій дієті

Якщо у вас з’явилися симптоми хвороби, що
може вплинути на здатність безпечно водити
автомобілем, ви повинні повідомити свого
роботодавця та DVLA і перевіритися у лікаря

• Їжте в міру їжу «високого ризику»
• Їжте їжу, в якій містяться вуглеводи повільного
вивільнення замість їжі, в якій міститься цукор
швидкого вивільнення

• Епілепсія

• Їжте їжу з високим вмістом фібру

• Діабет

• З’їдайте 5 порцій фруктів та овочів щодня

• Погіршення зору

• Стежте за кількістю спожитої рідини

• Синдром обструктивного Апное

• Відмовтеся від великих порцій!

• Інші хвороби
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Використання
мобільних телефонів
та рацій

Crossing the Capital
Connecting the UK

Політика Crossrail – мобільні телефони не
повинні використовуватися під час водіння
транспортним засобом, особливо це стосується
фур. Дане правило також поширюється на
комплект голосного зв’язку або блютуза для
здійснення чи отримання дзвінків.

Політика Crossrail – рації та портативні
передатчики не повинні використовуватися
під час водіння фурами.

Весь час
концентруйтеся
на водінні, адже
бути на дорогах
Лондона з
незахищеними
користувачами
доріг вимагає
вашої повної
концентрації!
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Політика Crossrail щодо
вживання алкоголю
Crossing the Capital
В Crossrail існує політика «повної нетерпимості» щодо
алкоголюthe UK
Connecting
Це правило стосується всіх працівників, консультантів, агенцій, тимчасових працівників,
підрядників, третіх сторін та усіх водіїв фур та комерційних транспортних засобів, які
працюють або здійснюють поставки на сайти!
Правило Crossrail Ltd - це нуль алкоголю, але деяким
особам дозволяється мати до 5 мікро-грамів алкоголю
в 100 мілілітрах подиху. У випадках, коли в особи
зафіксовано понад 5 мікрограмів алкоголю на 100
мілілітрів подиху, але не більше 13 мікрограмів
алкоголю за 100 мілілітрів подиху, то це може означати,
що алкоголь присутній. Після отримання позитивного
результату алкогольно-респіраторного тесту
(13 мікрограмів на 100 мілілітрів подиху і більше), та
після підтвердження результату після повторного тесту,
дана особа повинна бути знята з посади та повинна
бути проведена дисциплінарна процедура.

Скільки я можу випити, щоб
залишитися в межах ліміту?
Не існує 100 відсоткового способу вживання
алкоголю і залишатися в межах ліміту.
Все залежить від людини і від наступних факторів:
• Вага
• Стать (чоловіки переробляють алкоголь швидше,
ніж жінки)
• Метаболізм
• Рівень стресу

Велика кількість алкоголю може залишатися в організмі
протягом багатьох годин і таким чином «ранок після
вчорашнього» може тривати увесь робочий день.

• Останній прийом їжі
• Вік (молоді люди переробляють алкоголь
повільніше)
Знайте що ви п’єте!

2.3

юніта

1 пінта
4% елю

3

юніта

1 пінта
5.2% лагера

3.4

юніта

1 пінта
of 6% сидру

2

2

2

9

юніта

юніта

юніта

юніта

1 вел. келих (250ml)
12% вина

1 подвійний
джин і тонік

1 подвійна
(50ml) горілка

1 пл.
12% вина
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Політика Crossrail
щодо вживання
наркотиків

Crossing the Capital
Connecting the UK

В Crossrail існує політика «повної нетерпимості» щодо
наркотиків та психотропних

Це правило стосується всіх працівників, консультантів, агенцій, тимчасових
працівників, підрядників, третіх сторін та усіх водіїв фур та комерційних
транспортних засобів, які працюють або здійснюють поставки на сайти Crossrail

Правило Crossrail Ltd - це нуль наркотиків
і на практиці це означає, що ви не повинні
зловживати, володіти, споживати, зберігати
(окрім тих, які приписані або доступні без рецепта),
продавати або купувати наркотики та психотропні
речовини як на робочому місці, так і за його межами.
Якщо такі випадки будуть зафіксовані на робочому
місці, то буде проведено розслідування та буде
повідомлено в поліцію.
Наркотики та психотропні речовини можуть
залишатися в організмі багато тижнів і
«ранок після вчорашнього» може тривати
набагато довше, ніж ви гадаєте!

Якщо ви потрапили у ДТП,
працівник поліції попросить вас
пройти перевірку на подих та
здати аналіз крові, щоб перевірити
рівень алкоголю в організмі.
Поліція також проведе тест на
присутність наркотиків в організмі,
щоб перевірити чи ваша здатність
керувати була спричинена
наркотиками.
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Навмисно спричинені
зіткнення
Crossing the Capital
Connecting the UK
Водії Crossrail повинні знати, що в районі M25 організовані злочинні угрупування висліджують
компанії, у яких є парк транспортних засобів, і навмисно спричиняють зіткнення з метою
обману страхових компаній. Поліція метрополітену започаткувала ініціативу «OperatIon
Catcher» з метою викриття злочину, покарання злочинців і таким чином зменшення даного типу
злочину. Даний вид злочину може також використовуватися для спроби захвату і викрадення
транспортного засобу.

Що таке спричинене зіткнення?
• Злочинці використовують 2 автомобіля для виявлення жертви.
Ці автомобілі будуть їхати попереду вашого авто. Перший
автомобіль сильно загальмує або здійснить неочікуваний
маневр, який змусить другий автомобіль так само різко
загальмувати (часто за допомогою ручника) і в результаті ваш
автомобіль зіткнеться з цим автомобілем.
• Перший автомобіль тоді втече, в той час як другий, тепер
пошкоджений автомобіль, зупиниться.
• Люди з другого автомобіля почнуть винити автомобіль, який
від’їхав і будуть співчувати їхній жертві – вам.
• В другому автомобілі буде щонайменше 3 людей.
• Дані водія другого автомобіля часто уже записані, а страховка
та реєстраційні документи є в авто.
• Водій другого авто буде розмовляти англійською, але пасажири
можуть і не розмовляти.

Якщо ви думаєте,
ви стали жертвою
навмисно
спричиненого
зіткнення перше, що
потрібно зробити –
подзвонити в поліцію
0300 123 1212
Та попросити допомогу
OPERATION CATCHER
або наберіть 999
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Розуміння
заходів безпеки
Проблеми в безпеці
для водіїв фур включають:
• Не залишати ключі в системі запалювання
будь-коли, коли транспортний засіб не
використовується
• Частини для збереження, в яких тимчасово
зберігаються небезпечні або коштовні товари,
що не є належно захищеними
• Де недостатньо контрольного доступу до того
місця, де ви запаркувалися
• Дані про поставку, маршрут та розклад
ненадійно сховані
• Коли ви підбираєте незнайомця по дорозі
• Безтурботна розмова дозволяє людям, які хочуть
отримати доступ до вашого транспортного
засобу, підслухати розмову, в якій може міститися
конфіденційна інформація про маршрут, доступ
до сайту та вантаж. Розмова під час сніданку
може здатися невинною, але чи знаєте ви хто
слухає вашу розмову?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Ваш вантаж та транспортний засіб
можуть стати мішенью
• Ваш транспортний засіб разом із вантажем можуть
бути використані в якості мобільної зброї, так як
терористи можуть дістатися до місць, які складають
привабливі мішені.
• Викрадений вантаж чи транспортний засіб може бути
використаний для майбутніх атак, якщо ви перевозите
токсичні речовини або хімікати
• Деякі вже готові вантажі, або ті які готуються для
транспортування, прості в перевезенні, після того як
їх викрадуть
• Якщо ви за кермом позначеної логотипом фури або
автобуса та повинні їхати за певним маршрутом, тоді
ніхто не помітить якщо за кермом буде терорист!

Завжди будьте насторожі і
якщо ви щось запідозрили,
то повідомте.
Конфіденційна антитерористична
гаряча лінія 0800 789 321

Для глухих та людей з проблемами слуху
використовуйте текстофон набравши:
0800 032 4539
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У всіх нас є право щодня
повертатися додому
неушкодженими
Ми віримо, що шкоду
можна попередити
Ми повинні працювати всі
разом, щоб це досягнути

Основні контакти
• З загальних питань та питань безпеки
Служба підтримки Crossrail
0345 602 3813
•Я
 кщо у вас є підозри, повідомте
Поліція метрополітену,
антитерористичний відділ
0800 789321
•П
 оради щодо стану здоров’я
NHS Direct
0845 4647
•Я
 кщо у вас є підозри, повідомте
Служба безпеки
0800 111 4645

• Крадіжки з вантажівок або викрадених
транспортних засобів.
TruckPol
02476 516 246
• Навмисно спричинені нещасні випадки.
Ініціатива Поліції метрополітену «Operation
Catcher»
0300 123 1212 or 999
• Порада щодо перевезення
небезпечних вантажів
Відділ з перевезень небезпечних вантажів
020 7944 2755
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