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„Ne feledje: 40 mérföld/óra 
mindenkinek, balra tarts a 
tehergépkocsiknak.”
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2015 áprilisától új közlekedési korlátozások 
léptek életbe annak elősegítésére, hogy Dover 
lakosai élhessék a megszokott életüket, és ne 
zavarja őket a kikötői forgalom, továbbá a város 
levegőminőségének javítása érdekében. Az új 
rendszer neve Dover TAP, amelyben a TAP az 
angol közlekedési hozzáférési szabályrendszer 
(Traffic Access Protocol) kifejezés rövidítése.

Ez a következőket jelenti:

 � 40 mérföld/órás (64km/h) 
sebességkorlátozás vonatkozik minden 
olyan járműre, amely nyugatról érkezik 
Doverbe az A20-as úton. Ez minden nap,  
az egész nap folyamán érvényes.

 � A kikötő felé tartó tehergépkocsiknak a 
Roundhill alagúttól (Roundhill Tunnel) 
egészen a kikötőig mindig az A20-as 
út baloldali sávjában kell haladniuk. A 
rendőrség visszafordítja az összes olyan 
járművet, amely előzni vagy előretolakodni 
próbál.

Ha a kikötő tele van, a baloldali sávban 
sorakozó tehergépkocsikat közlekedési lámpák 
segítségével visszatartják Dover bejáratánál 
egészen addig, amíg fel nem szabadul hely a 
kikötőben.

Azok a járművek – köztük tehergépkocsik is 
–, amelyek nem kívánják a kikötőt használni, 
bármikor bármelyik sávban haladhatnak. 
Emellett lezárják a térségben található kiállókat 
és alkalmanként a part felé tartó felhajtó utat is a 
courtwoodi csomópontnál.

Önt vissza fogják fordítani, ha:

 � Ön olyan tehergépkocsi-vezető, aki 
szeretne Dovernél átkelni a La Manche 
csatornán és a jobboldali sávot használja. 
A kikötői rendőrség és kamerák 
segítségével ellenőrzik és juttatják 
érvényre ennek a szabálynak a betartását.

Emellett még eljárást is indíthatnak Ön ellen, 
ha:

 � Ön bármikor bármilyen járművet vezetve 
átlépi a 40 mérföld/órás sebességhatárt. 
Telepített és mobil sebességmérők 
segítségével ellenőrzik és juttatják 
érvényre ennek a szabálynak a betartását.

 � Akkor használja a dudáját, ha a kocsija 
éppen áll, ha kiszáll a kocsijából vagy 
szemetet dob ki az autóútra.
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