ТЪРГОВИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА
Вашата фирма разчита на международното
пристанище на Портсмут при превоза на стоки
през Ламанша, затова е наистина важно
търговията да върви безпроблемно; по тази
причина искаме да сме сигурни, че можете да
продължите бързо пътуването си.
Когато преходният период за излизане на Великобритания от
ЕС приключи на 31 декември, ние имаме план за управление на
трафика 24 часа на ден, седем дни в седмицата. Моля, предвидете
допълнителни 30 минути към времето си за пътуване, за да можем
да проверим на един от нашите разпределителни пунктове дали сте
готови за преминаване на границата.
За да се предотвратят закъсненията и да избегнете отказите,
следвайте тези инструкции
Всички водачи, които пътуват за Франция или Испания
(или оставящи ремаркета за Франция или Испания), при
пристигането си на пристанище Портсмут трябва да покажат
входен пропуск
Ще бъдат поставени специални указатели със символ на
камион и на ферибот, които да ви насочат към най-близкия
разпределителен пункт
Водачите, идващи от север (M3, A34, A3, A303), трябва да
използват разпределителния пункт на A31 близо до Уинчестър
(Winchester) SO24 0HU
Водачите, идващи от изток (A27), трябва да използват
разпределителния пункт на Кръстопът 1 (Junction 1) на M275
PO2 8RD
BL

• В разпределителния пункт ще Ви помолят да покажете:
• справочен номер на валидна резервация за ферибот
(ако нямате резервация, не можете да влезете)
• валиден паспорт
• всички приложими референтни номера на придвижването
Movement Reference Numbers (MRN)
• всички приложими придружаващи транзитни документи
(Transit Accompanying Documents) (TAD)
• всички приложими карнети за временно допускане
(Admission Temporaire/Temporary Admission) (ATA) или ТИР
карнети (Transport Internationaux Routiers (TIR)
• всички приложими изисквани документи за животни,
растения, огнестрелни оръжия или други специални стоки
• Тези данни ще бъдат записани и ако са правилни, ще Ви бъде
издаден входен пропуск за пристанището
• Всички превозвачи без валидна резервация за ферибот или
без правилни документи ще бъдат пренасочени за излизане от
Портсмут
• Всяко превозно средство, което има връзка с ЕС и се
опитва да влезе в пристанището без пропуск, ще бъде
отклонено
За повече информация посетете
Portsmouth-port.co.uk

M271

M27

M3

TRIAGE 1

TIPNER W4

M27

PORTSMOUTH

TRIAGE 3 (T3)

TRIAGE 2 (T2)

M275

A3(M)

PETERSFIELD

TRIAGE 1 (T1)
HGVs FOR FRANCE AND SPAIN.
BOOKING VERIFICATION & WELFARE

A31

ALRESFORD

PORTSMOUTH INTERNATIONAL PORT

SOUTHAMPTON

WINCHESTER

A34

HAVANT

Key

A3

A27

CHICHESTER

Highways England motorway
Highways England A-road
Hampshire County Council A-road
Portsmouth City Council motorway

A27

HIG

PO
RTS
M

OU

HW
AYS
E

TH

CIT

YC

NG

OU

LAN

D

NC

IL

W4

BORDER
READINESS
CHECK

PARK & RIDE

TRIAGE 2 (T2)

1

BUS LANE

M275
HGVs NOT authorised to enter PIP
HGVs AUTHORISED to enter PIP
Enter from north via Rudmore RAB

PORTSMOUTH
INTERNATIONAL
PORT

A3

TRIAGE 3 (T3)
RUDMORE RAB.
A2047

CHURCH ST RAB.
© Crown Copyright and database right 2019.
Ordnance Survey licence number 100019671.

