Trafiksäkerhetspolicy
Företaget strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra
anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även
trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt fö ljande trafiksäkerhetspolicy för
verksamheten:
Företaget ska
-

-

Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom
verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts
för vid redor i tjänsten.
Varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.
Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och
utbildning som krävs för att följa policyn.
Ha fungerande alkolås i samtliga arbetsfordon.
Följa utvecklingen inom trafik och transportområdet, samt hålla oss ajour om nya
lagar och förordningar.

Våra anställda ska
-

-

-

Ha den behörighet som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
Kontinuerligt delta i YKB utbildning.
Kontinuerligt delta i Arbete på väg Nivå 1 och 2 kurs, gäller dem anställda som
behöver dessa kurser i arbetet.
Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Samt är observanta på medicin
som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten, detta för
under inga omständigheter framföra företagets fordon. Underrätta chefen vid
särskild medicinering.
Alltid följa Kör-och vilotider samt arbetstidslagen.
Vid arbete på eller vid vägbana alltid bära varselväst.
Följa våran checklista på daglig tillsyn av fordon och chaufför. Vid uppkomna fel
eller brister ska alltid John-Erik kontaktas via sms eller telefon och specifik blankett
ska fyllas i och sen utföra åtgärd.
Alltid använda bilbälte.
Alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
Tänka på att dom är företagets ansikte utåt, ge bra intryck till kunder och
gentemot andra företag samt medtrafikanter. Agera professionellt.
Alltid använda handsfree vid mobilanvändning.
Alltid lasta rätt och säkra lasten enligt gällande förordningar.
Rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till John-Erik Nyberg.
Följa de regler som ges vid terminaler eller andra områden där vi vistas.
Städa/tvätta fordonen/hytten, håll rent och snyggt!

Våra fordon ska
-

uppfylla de krav som finns i lagstadga och hos kund/speditör.
Ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus.
Ha fungerande Airbag om så finns vid originalutförande.
Ha fungerande alkolås.
Ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, förbandslåda, hjälm
samt skyddsglasögon.
Genomgå service och underhåll kontinuerligt.
Ha godkända däck och mönsterdjup beroende av årstid.

Övrigt
-

Vi skall ha god kommunikation med transportledningen på LBC Logistik så att vi
inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftningar.

LBC Logistik
Vision
-

-

LBC Logistiks vision är bra transportlösningar med bättre lönsamhet för både
kunder och transportörer. Varje uppdrag skall vara en rekommendation för
kommande affärer.
Minimal miljöpåverkan och nollvision är givna riktlinjer för vår verksamhet. Vår
kunniga personal och våra kompetenta transportörer skall se till att uppdragen
utförs till kundens belåtenhet.

Verksamhetspolicy
-

LBC Logistik skall erbjuda kundanpassade logistiklösningar så kunden känner att vi
som leverantör uppfyller våra åtaganden med högsta servicegrad.
LBC Logistik arbetar för att ständigt förbättra verksamheten samt förebygga
föroreningar och följa gällande lagstiftning samt samhällets- och kundernas krav.
LBC Logistik skall betraktas som ett gott föredöme gentemot våra medtrafikanter.
Arbetet med ständiga förbättringar på LBC Logistik skall leda till att vi uppnår våra
verksamhetsmål.
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