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‘Țineți minte:
40mph pentru toată lumea
Camioanele stau pe  
stânga’

Din aprilie 2015, s-au aplicat noi 
restricții de trafic pentru a ajuta 
rezidenții din Dover să circule fără 
întreruperi cauzate de Participanții la 
trafic care folosesc portul și pentru a 
îmbunătăți calitatea aerului în oraș. 
AceastĂ schemă este cunoscută sub 
numele de Dover TAP, care înseamnă 
Protocol de Accesare a Traficului 
(Traffic Access Protocol). 
Aceasta înseamnă:

 � O restricție de viteză de 40mph 
se aplică tuturor vehiculelor care 
se apropie de Dover din partea 
de Vest prin A20. Restricția este 
valabilă toată ziua, în fiecare zi.

 � Conducătorii de camioane care 
se îndreaptă spre port trebuie să 
rămână pe banda din stânga pe 
A20, de la Roundhill Tunnel până în 
port. Vehiculele prinse că depășesc 
sau că evită coada, vor fi întoarse 
înapoi de către Poliție. 

Când portul este plin, camioanele de la 
coadă aflate pe banda din stânga vor fi 
ținute pe loc de semaforul de la intrarea 
în Dover până când se eliberează un 
loc în port. 

Vehiculele, incluzând camioanele, care 
nu doresc să folosească portul, pot 
folosi oricare bandă în orice moment. În 
plus, zonele de refugiu din zonă vor fi 
închise, precum și șoseaua spre coastă 
de la joncțiunea Courtwood, ocazional. 

Veți fi întors înapoi, dacă:

 � Sunteți un conducător de 
camion care întenționează să 
treacă Canalul la Dover și folosiți 
banda din partea dreaptă. Poliția 
Portuară și camere de luat 
vederă ajută la monitorizare și la 
aplicarea aceastei cerințe.

Și riscați să fiți trimis în instanță, dacă:

 � Sunteți conducătorul oricărui 
vehicul care depășește viteza 
maximă de 40mph în orice 
moment. Camerele fixe și 
mobile ajută la monitorizare și la 
aplicarea acestei cerințe.

 � Claxonați din staționare, dacă 
ieșiți din cabină sau dacă 
aruncați gunoaie pe carosabil.
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