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Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

AA Logis�k vision är a� bli Sveriges bästa logis�kföretag. De�a innebär a� vi ska ha de nöjdaste Kunderna, den bästa Lönsamheten
och de nöjdaste Medarbetarna.(KLM)

De�a uppnår vi genom våra värderingar som vi kallar KAP – Kompetenta, Ansvarsfulla och Personliga.

På sä�et våra fordon framförs är en mycket vik�g del i hur AA Logis�k uppfa�as av såväl kunder, medtrafikanter som medarbetare.
Vi agerar i trafiken på e� sådant sä� a� vi betraktas som föredömen och bidrar i det långsik�ga arbetet mot en nollvision.
Vi u�ör aldrig uppdrag på e� sådant sä� a� det kan leda �ll a� vi bryter mot gällande lags��ning och/eller vår policy.
 
Vi bidrar �ll a� öka trafiksäkerheten genom:
 

A� företagsledning, transportplanering, transportörer och förare skapar förutsä�ningar och tar e� ak�vt ansvar för a�
uppdragen u�örs så trafiksäkert som möjligt
A� bilbälte all�d används vid körning
A� under körning följa gällande lag om mobilanvändning
A� i trafiksäkerhetssynpunkt all�d använda handsfree/bluetooth vid bilkörning
A� inte acceptera användande av alkohol eller droger under arbetsutövning
A� arbeta förebyggande genom a� �llhandahålla informa�on och erbjuda relevant utbildning �ll transportörer, förare och
personal
A� med e� högt riskmedvetande och hänsyn �ll alla inblandade parter använda teknik för kommunika�on på e�
omdömesgillt sä�
A� alla kör riskmedvetet och anpassar vårt agerande däre�er både i trafiken och i våra terminaler.
A� truckkörning sker enligt AA Logis�ks instruk�on för "Truckkörning - säkerhetsinstruk�on - Säkerhetsföreskri�er"
A� vi all�d förvissar oss om a� lasten är säkrad under färd enligt framtagen ru�n.
A� �llbud, skador och olyckor behandlas och utreds utan dröjsmål via avvikelsesystem och a� på så sä� bidra �ll ständiga
förbä�ringar i vårt trafiksäkerhetsarbete
A� vi all�d introducerar nya medarbetare om vårt trafiksäkerhetsarbete 
A� vi all�d använder säkerhetsbälte när vi framför AA Logis�ks fordon

För a� säkerställa a� vårt trafiksäkerhetsarbete når uppsa�a mål mäter och kontrollerar vi:

Kör- och vilo�der

 

 

Policyn antagen 2017-08-19

Bilagor
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