
Trafiksäkerhetspolicy

OHLSSONS-gruppen 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 där vi ska vara ett föredöme inom
trafiksäkerhetsarbetet med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både anställda och medtrafikanter. 
Ledningen i OHLSSONS gruppen åtar sig att:

varje år inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor 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.
regelbundet följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn.
utföra alkohol- och drogtester på personalen i den utsträckning som behövs för att förvissa oss om att de är fria
från alkohol och droger på arbetsplatsen.
följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour med nya lagar och förordningar.
vid inköp av fordon och maskiner följa uppsatta interna krav gällande trafiksäkerhet.

Anställda vid OHLSSONS gruppen skall:

ha den behörighet och den hälsa som krävs för att framföra aktuellt fordon på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
alltid vara nyktra och drogfria under utförande av arbete (även medicin som påverkar körförmågan). Innebär även
stor restriktivitet dygnet innan arbete.
vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning för ett säkert arbete.
utföra daglig tillsyn för att säkerställa att fordonet eller maskinen uppfyller samtliga trafiksäkerhetskrav
och bolagets utseendemässiga krav innan fordonet eller maskinen börjar användas. Brister ska åtgärdas före
brukande.
Vid trafikplanering och transportutförande ta hänsyn till rådande väglag och trafiksituation för att utföra arbete på
ett säkert sätt.
inte ha husdjur i bilen.
inte utan tillstånd från VD ha obehöriga (inräknat barn) under utförande av arbete, i närheten av eller i fordon och
maskiner.
alltid följa gällande trafikförordningar som gäller på platsen. Vi ska alltid följa hastighetsbegränsningar samt
använda säkerhetsbälte.
så snart som möjligt rapportera alla tillbud och olyckor till närmsta chef, som i sin tur rapporterar till
personalavdelningen.
inte hantera mobila enheter under körning. Mobiltelefon får endast användas för att ta emot samtal om handsfree
används.
absolut inte stå eller sitta utanpå fordon i rörelse och inte befinna sig med kroppen eller delar av kroppen i
lastfickan och komprimeringsaggregatets arbetsområde
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