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Vadovas ne Didžiosios Britanijos krovininių
transporto priemonių vairuotojams

Transporto priemonių greičio ribojimai myliomis per valandą Anglijoje
Nacionalinis transporto priemonių greičio ribojimas www.gov.uk/speed-limits

Krovininės transporto priemonės,
kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės
masė didesnė kaip
7,5 tonos, sujungtos
arba su priekaba.
Krovininės transporto
priemonės, kurių
didžiausia pakrautos
transporto priemonės
masė didesnė kaip
7,5 tonos.
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Prieš išvykstant reikalingi tam tikri patikrinimai
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
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Transporto priemonės dokumentai, kurių jums reikės
Kad su savo transporto priemone ir kroviniu galėtumėte įvažiuoti į JK, jums reikės turėti tinkamus dokumentus. Pasitikslinkite su savo šalies valdžios institucijomis. Norėdami gauti informacijos apie naujas 2021 m.
taisykles, apsilankykite www.gov.uk ir ieškokite „new rules 2021“.
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Leidžiama minimali vairavimo Anglijoje norma: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Jei reikalinga pagalba, skambinkite „Highways England“ telefonu 0300 123 5000.
Skubios pagalbos atvejais skambinkite 999.
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Gedimai ir remontas
Daugumos gedimų galima išvengti. Prieš kelionę patikrinkite savo transporto priemonę ir su savimi turėkite
išsamią informaciją apie remonto paslaugų teikėją. Jei jūsų transporto priemonė apgadinta arba atrodo, kad
kyla problemų, visada stenkitės kuo greičiau išvažiuoti iš greitkelio. Jei tai neįmanoma, turėtumėte atlikti šiuos
veiksmus:
Greitkeliai su
avarinėmis
zonomis
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Pasinaudoti avarinio sustojimo vieta, jei
ten galite nuvažiuoti saugiai arba sustoti
kelkraštyje, jei toks yra. Įjunkite avarinius ir kitus
žibintus, tokius kaip rūko žibintai ar šoniniai žibintai.
Nedėkite įspėjamojo trikampio

Nurodytu nemokamu telefonu
paskambinkite į „Highways
England“. Taip pat galite pasinaudoti mobiliuoju
telefonu ir skambinti 0300 123 5000. Naudokite
žymeklio stulpelius, kad galėtume nustatyti jūsų vietą.

Jei įmanoma, išlipkite iš savo transporto
priemonės kairėje pusėje ir atsistokite už
apsauginės užtvaros.

Visada saugokitės savo transporto priemonės
ir judančio eismo bei susisiekite su savo
remonto paslaugų teikėju.
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Darykite pertraukėles:
Nepamirškite tinkamai pailsėti,
apsilankykite: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

JK žiedinės sankryžos: Žiedinėje
sankryžoje važiuokite pagal laikrodžio
rodyklę, praleiskite jūsų dešinėje
važiuojančias transporto priemones.

Saugokitės aklųjų taškų:
Nuskaitykite šį QR kodą, kad
gautumėte greitas nuorodas.

Transporto priemonę statykite tik ten,
kur leidžiama: Saugiose vietose,
pavyzdžiui, sunkiasvorių transporto
priemonių sustojimo vietose. Nestatykite
ant slidaus kelio ar kelkraštyje.

Leidžiama minimali vairavimo Anglijoje norma: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Jei reikalinga pagalba, skambinkite „Highways England“ telefonu 0300 123 5000.
Skubios pagalbos atvejais skambinkite 999.
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Jei neįmanoma saugiai išlipti iš transporto priemonės, nėra kur saugiai laukti, arba manote, kad jūsų gyvybei
kyla pavojus, įjunkite avarinius žibintus ir pasilikite savo transporto priemonėje užsisegę saugos diržą. Jei
turite mobilųjį telefoną, iš karto skambinkite policijai telefonu 999.
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Būkite saugūs keliuose
Daugiau informacijos rasite adresu www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway
NESINAUDOKITE
eismo juosta, kai
rodomas raudonos
spalvos X

RAUDONOS SPALVOS X ŽENKLAS REIŠKIA,
KAD EISMO JUOSTA YRA UŽDARYTA

Laikykitės atstumo nuo kitų transporto priemonių

Nesivadovaukite masteliu

Avarinio sustojimo
vietos
Laikykitės kairės ir lenkite tik dešinėje pusėje

naudojamos tik
skubiais atvejais

KROVININĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIOS SVERIA DAUGIAU NEI 7,5 TONOS, DRAUDŽIAMA
VAŽIUOTI IŠORINE KELIO JUOSTA, KAI KELYJE YRA DAUGIAU NEI DVI AKTYVIOS KELIO JUOSTOS
Nesivadovaukite masteliu

Informacija apie eismą
Norėdami gauti informacijos apie kelių darbus, prisiregistruokite „Trafﬁc England“
www.trafﬁcengland.com. Mūsų eismo pareigūnai palaiko eismo dalyvius ir juos saugo.
Kai jums liepiama, jūs privalote vykdyti jų nurodymus.

Eismo kontroliavimo sistema Kente – operacija „Brock“
Sutrikus eismui per Lamanšo sąsiaurį, naudojant specialią transporto
priemonę, galima pastatyti naują betoninį kilnojamąjį užtvarą. Ši technologija
sukurta siekiant užtikrinti, kad per eismo sutrikimus Kente M20 kelias būtų
atidarytas, taip pat būtų išlaikytos trys eismo juostos, kelkraštis ir 70 mph
greičio apribojimas abiem kryptimis esant normalioms eismo sąlygoms. Tai
padės užtikrinti sklandų prekių įvežimą į ir išvežimą iš JK. Daugiau
informacijos apie M20 kilnojamąjį užtvarą rasite apsilankę tinklalapyje

Leidžiama minimali vairavimo Anglijoje norma: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Jei reikalinga pagalba, skambinkite „Highways England“ telefonu 0300 123 5000.
Skubios pagalbos atvejais skambinkite 999.
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https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

