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Trafiksäkerhetspolicy
JALE AB 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 skall sträva efter att vara ett föredöme som
yrkesförare inom trafiksäkerhetsarbetet med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både anställda och
medtrafikanter. JALE AB har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten.
JALE AB skall
•

Fortlöpande inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för i trafiken.

•

Fortlöpande 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.

•

Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar.

Anställda vid JALE AB skall
•

Ha den körkortsbehörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt utföra sitt förarjobb.

•

Inneha de kompetensbevis i form av ADR, truck och kranbevis mm som erfordras.

•

Alltid följa EU:s regelverk för kör och vilotider.

•

Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen, (se separat alkohol och drogpolicy)

•

Stanna vid obevakade övergångställen när fotgängare vill gå över

•

Alltid använda bilbältet.

•

Alltid följa gällande hastighetsbegränsning.

•

Alltid använda handsfreeutrustningen vid mobiltelefoni om sådan finns.

•

Alltid genomföra daglig tillsyn före körning av det fordon som skall användas.

•

Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.

De fordon som används inom JALEs verksamhet skall
•

Uppfylla de senaste säkerhetskraven vad gäller lastbilar.

•

Ha trepunktsbälte på alla platser.

•

Genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner.

•

Ha däck som har ett mönsterdjup som minst uppfyller gällande lagkrav.

De fordonskrav som redovisas ovan skall gälla även då anställda använder egen bil i tjänsten (för att ett eget
fordon skall få användas i tjänsten skall det alltså uppfylla samtliga punkter). Detsamma gäller bilar som hyrs
in av JALE AB.

